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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 31. 03. 2015. године донела 

је  

О  Д  Л  У  К  У 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај Изборне комисије општине 

Бољевац, бр.013-2/2015-I   од  23. 03.  2015. године. 

 

II 

  Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-31 / 2015-I/2.1  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИК   

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                   Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р.   

 

2 

На основу члана 56.  став 5. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр.129/07, 34/2010 одлука УС, 54/2011) и члана 8. 

Пословника Скупштине општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр. 3/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној  31. 03. 2015. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О ИЗБОРУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 

 

 БИРА се Верификациони одбор ради потврђивања 

мандата одборника Скупштине Општине Бољевац, 

изабраних на изборима 6. маја 2012. године, у следећем 

саставу: 

 

- Горан Адамовић,   

    -     Олга Стојиљковић и  

       -     Звонко Марковић. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/2.2  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

3 

На основу члана 56.  став 5. Закона о локалним 

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

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

Пословника Скупштине општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр.3/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној  31. 03. 2015. године 

донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА 

 

I  

 УСВАЈА се Извештај Верификационог одбора, за 

потврђивање мандата  одборника Скупштине Општине 

Бољевац. 

II 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-31 / 2015-I/2.4  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК   

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                   Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р.   

 

4 

На основу члана 56.  став 5. Закона о локалним 

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

129/07, 34/2010 одлука УС, 54/2011), члана 33. и 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08) и члана 10. Пословника Скупштине 

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

бр.3/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 31. 03. 2015. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I  

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат  одборнику Скупштине 

општине Бољевац, изабраног на изборима 6. маја 2012. 

године, и то: 

 - Небојши Марковићу из Малог Извора,  испред 

изборне листе –ДР НЕБОЈША МАРЈАНОВИЋ  - 

УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ.  

  

II 

 Мандат, одборнику  из тачке   I  ове Одлуке, 

траје до истека мандата овој Скупштини. 

 

III 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду Београд у року од   48 часова од 

доношења ове Одлуке. 

 

IV 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/2.5  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

                                                           

                                                  ПРЕДСЕДНИК   

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                   Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р.   
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5 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 

63/13 –испр. и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац је на седници од 

31.03.2015. године, донела 

О  Д  Л  У  К  У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Члан 1. Општег дела Одлуке о буџету општине Бољевац (''Службени лист општие Бољевац'', број 19/14) мења се и 

гласи: 

 ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бољевац за 2015. 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) 

454.272.320 

 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 426.218.373 
1 01- приходи из буџета 384.349.958 
2 03- социјални доприноси 200.000 
3 04- сопствени приходи буџетских корисника 5.714.600 
4 06- донације од међународних организација 22.883.480 
5 07- донације од осталих нивоа власти 12.670.335 
6 16-родитељски динар за ваннаставне активности 400.000 
 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 28.053.947 

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

493.200.000 

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 371.158.420 
7 01- приходи из буџета 347.494.020 
8 03- социјални доприноси 200.000 
9 04- сопствени приходи буџетских корисника 4.754.600 
10 06- донације од међународних организација 4.748.846 
11 07- донације од осталих нивоа власти 11.706.551 
12 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.854.403 
13 16- родитељски динар за ваннаставне активности 400.000 

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

122.041.580 

14 01- приходи из буџета 56.429.885 
15 04- сопствени приходи буџетских корисника 960.000 
16 06- донације од међународних организација 18.134.634 
17 07- донације од осталих нивоа власти 963.784 
18 10- примања од домаћих задуживања 38.286.303 
19 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.962.548 
20 15- неутрошена средства донација из претходне године 2.304.426 

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -38.927.680 

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

  

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

  

 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) -38.927.680 

 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

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

  

24 Примања од задуживања (категорија 91) 38.286.303  

25 Неутрошена средства из претходних година 9.121.377 

26 Издаци за отплату главнице дуга (61)  8.480.000 

27 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика (део 62) 

  

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 38.927.680 

 

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

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

Укупна 
средства 
буџета 

1 2 3 
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Члан 2. 

 

 После члана 1. додају се чланови 1а. и 1б. који гласе: 

Члан 1а. 

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

501.680.000 динара. По врстама односно економским класификацијама и изворима финансирања, 

утврђени су у следећим износима: 

УКУПН ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 454.272.320 

1. Порески приходи 71 167.775.000 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 122.295.000 

    1.2. Самодопринос 711180   

    1.3. Порез на имовину 713 32.300.000 

    1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског 
фонда), учему: 714 6.180.000 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)     

    1.5. Остали порески приходи 716 7.000.000 

2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у 
чему: 74 16.914.600 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 77 400.000 

           - приходи из буџета 79  

3. Донације 731+732 22.883.480 

4. Трансфери 733 218.245.293 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 28.053.947 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 4+5 493.200.000 

1. Текући расходи 4 371.158.420 

     1.1. Расходи за запослене 41 79.563.128 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 187.260.587 

     1.3. Отплата камата 44 5.694.357 

     1.4. Субвенције 45 23.188.849 

     1.5.Социјална заштита из буџета 47 518.400 

     1.6.Остали расходи 48+49 23.111.064 

2. Трансфери 4631+4641+465 51.822.035 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 122.041.580 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осин 6211)     

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9  38.286.303 

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

2. Задуживање 91  38.268.303 

      2.1. Задуживање од домаћих кредитора 911  38.268.303 

      2.2. Задуживање од страних кредитора 912   

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61+62 8.480.000 

3. Отплата дуга 
61 8.480.000 

      3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 8.480.000 

      3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

      3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 62   

   

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

3 
 

6.816.951 
 

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

3 2.304.426 
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Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2014.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства 

из буџета  

Структ-

ура % 

 Средства 

из осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисника  

    
Пренета средства из претходне године   0.0% 

                      

9,121,377       

                

9,121,377       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

           

384,349,958       
93.2% 

                    

41,868,415       

            

426,218,373       

710000   ПОРЕЗИ 
           

167,775,000       
40.7% 

                                     

-       

            

167,775,000       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
           

122,295,000       
29.7% 

                                     

-       

            

122,295,000       

  711111 Порез на зараде 
           

111,755,000       
27.1%   

            

111,755,000       

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

                  

700,000       
0.2%   

                   

700,000       

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 

               

4,000,000       
1.0%   

                

4,000,000       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе  

                  

300,000       
0.1%   

                   

300,000       

  711147 Порез на земљиште 
                  

400,000       
0.1%   

                   

400,000       

  711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе   0.0%   
                               

-       

  711161 Порез на приходе од осигурања лица 
                    

10,000       
0.0%   

                     

10,000       

  711190 Порез на друге приходе 
               

5,030,000       
1.2%   

                

5,030,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
             

32,300,000       
7.8% 

                                     

-       

              

32,300,000       

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких 

лица 

             

22,000,000       
5.3%   

              

22,000,000       

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 
               

5,000,000       
1.2%   

                

5,000,000       

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 
                  

400,000       
0.1%   

                   

400,000       

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 

               

3,100,000       
0.8%   

                

3,100,000       

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима 

и ваздухопловима, по решењу Пореске управе         

               

1,800,000       
0.4%   

                

1,800,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
               

6,180,000       
1.5% 

                                     

-       

                

6,180,000       

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина 

               

2,800,000       
0.7%   

                

2,800,000       

  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 
                    

30,000       
0.0%   

                     

30,000       

  714552 Боравишна такса 
                  

550,000       
0.1%   

                   

550,000       

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 
               

2,800,000       
0.7%   

                

2,800,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
               

7,000,000       
1.7% 

                                     

-       

                

7,000,000       

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 
               

7,000,000       
1.7%   

                

7,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
           

205,774,958       
49.9% 

                    

35,353,815       

            

241,128,773       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
                              

-       
0.0% 

                    

22,883,480       

              

22,883,480       

  732150 
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа 

општина 
  0.0% 

                      

4,748,846       

                

4,748,846       

  732251 
Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 

општина 
  0.0% 

                    

18,134,634       

              

18,134,634       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
           

205,774,958       
49.9% 

                    

12,470,335       

            

218,245,293       

  
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 

           

205,774,958       
49.9%   

            

205,774,958       

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа општина 
  0.0% 

                    

11,656,551       

              

11,656,551       

  733251 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина   0.0% 
                         

813,784       

                   

813,784       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
             

10,800,000       
2.6% 

                      

6,114,600       

              

16,914,600       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
               

4,750,000       
1.2% 

                                     

-       

                

4,750,000       

  741151 
Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 

                  

150,000       
0.0%   

                   

150,000       

  741522 
Средства од закупа пољопривредног земљишта и објекте у државној 

својини 

                  

550,000       
0.1%   

                   

550,000       

  741526 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 
               

1,050,000       
0.3%   

                

1,050,000       
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  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 

                  

300,000       
0.1%   

                   

300,000       

  741533 
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге облике привременог коришћења 
  0.0%   

                               

-       

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
               

2,200,000       
0.5%   

                

2,200,000       

  741560 Накнада за воде 
                  

500,000       
0.1%   

                   

500,000       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
               

2,950,000       
0.7% 

                         

472,000       

                

3,422,000       

  742151 Приходи од продаје добара и услуга   0.0% 
                           

72,000       

                     

72,000       

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

               

1,200,000       
0.3%   

                

1,200,000       

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општина 

                    

50,000       
0.0%   

                     

50,000       

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
               

1,300,000       
0.3%   

                

1,300,000       

  742351 Приходи општинских органа управе 
                  

400,000       
0.1%   

                   

400,000       

  742378 Родитељски динар   0.0% 
                         

400,000       

                   

400,000       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
               

1,550,000       
0.4% 

                                     

-       

                

1,550,000       

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 

               

1,500,000       
0.4%   

                

1,500,000       

  743351 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине општине 

                    

50,000       
0.0%   

                     

50,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 

                  

650,000       
0.2% 

                      

5,142,600       

                

5,792,600       

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа општина 

                  

650,000       
0.2% 

                      

5,142,600       

                

5,792,600       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
                  

900,000       
0.2% 

                         

500,000       

                

1,400,000       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
                  

500,000       
0.1% 

                         

500,000       

                

1,000,000       

  745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 
                  

400,000       
0.1%   

                   

400,000       

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
                              

-       
0.0% 

                         

400,000       

                   

400,000       

  772111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године   0.0% 
                         

400,000       

                   

400,000       

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
             

28,053,947       
6.8% 

                                     

-       

              

28,053,947       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

             

25,000,000       
6.1% 

                                     

-       

              

25,000,000       

  811000 
Примања од продаје непокретности 

             

25,000,000       
6.1%   

              

25,000,000       

840000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

               

3,053,947       

0.7%                                      

-       

                

3,053,947       

  841000 
Примања од продаје земљишта 

               

3,053,947       
0.7%   

                

3,053,947       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

                              

-       
0.0% 

                    

38,286,303       

              

38,286,303       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                              

-       
0.0% 

                    

38,286,303       

              

38,286,303       

  911451 
Примања од задуживања код  пословних банака у земљи у корист 

нивоа општина 
  0.0% 

                    

38,286,303       

              

38,286,303       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 

           

412,403,905       
100.0% 

                    

80,154,718       

            

492,558,623       

  
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

           

412,403,905       
100.0% 

                    

89,276,095       

            

501,680,000       

 

 

 

Легенда 

  

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 
Укупна средства 

  Пренета средства из претходне године 0  9,121,377  9,121,377  

  Изворни приходи 47,900,000 6,114,600 54,014,600 

  Уступљени приходи 130,675,000 400,000 131,075,000 

  Трансфери 205,774,958 12,470,335 218,245,293 

 Донације  22,883,480 22,883,480 

  

Примања од продаје нефинансијске 

имовине 28,053,947 0 28,053,947 
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Члан 1б. 

 Расходи и издаци општине Бољевац у укупном износу од 501.680.000 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 
             

347,494,020       84.3% 

              

23,664,400       

              

371,158,420       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

               

75,445,100       18.3% 

                

4,118,028       

                

79,563,128       

411 Плате и додаци запослених 
               

60,734,701       14.7% 
                

3,011,712       
                

63,746,413       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

               

10,823,762       2.6% 

                   

539,096       

                

11,362,858       

413 Накнаде у натури (превоз) 

                      

46,000       0.0% 

                     

50,000       

                       

96,000       

414 Социјална давања запосленима 
                 

1,677,137       0.4% 
                   

477,220       
                  

2,154,357       

415 Накнаде за запослене 

                 

1,880,000       0.5% 

                     

40,000       

                  

1,920,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

                    

283,500       0.1% 

                               

-       

                     

283,500       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

             

168,270,287       40.8% 

              

18,990,300       

              

187,260,587       

421 Стални трошкови  32.427.550       7,9%  1.494.350        33.921.900       

422 Трошкови путовања  24.990.000       6,1%  602.876        25.592.876       

423 Услуге по уговору  27.352.857       6,6%  6.437.353        33.790.210       

424 Специјализоване услуге  8.429.000       2,0%  345.000        8.774.000       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)  55.268.846       13,4%  6.888.821        62.157.667       

426 Материјал  19.802.034       4,8%  3.221.900        23.023.934       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 

                 

5,519,357       1.3% 

                   

175,000       

                  

5,694,357       

441 Отплата домаћих камата; 

                 

3,245,000       0.8% 

                     

70,000       

                  

3,315,000       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                 
2,274,357       0.6% 

                   
105,000       

                  
2,379,357       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

               

23,188,849       5.6% 

                               

-       

                

23,188,849       

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

               

17,188,849       4.2% 

                               

-       
17,188,849       

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

                                
6,000,000     1.5% 

                               
-       

6,000,000 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

               

51,520,863       12.5% 

                   

301,172       

                

51,822,035       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
               

38,792,352       9.4% 

                               

-       

                

38,792,352       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
                                

757,700       0.2% 
                               

-       
757,700 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
                 

2,500,000       0.6% 

                               

-       

                  

2,500,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
                 

9,470,811       2.3% 

                   

301,172       

                  

9,771,983       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

                    

518,400       0.1% 

                               

-       

                     

518,400       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
                    

518,400       0.1% 
                               

-       
                     

518,400       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

               

18,031,164       4.4% 

                     

79,900       

                

18,111,064       

481 Дотације невладиним организацијама; 

               

15,316,164       3.7% 

                               

-       

                

15,316,164       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

                    

465,000       0.1% 

                     

79,900       

                     

544,900       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

                 

2,000,000       0.5% 

                               

-       

                  

2,000,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока; 

                    

250,000       0.1% 

                               

-       

                     

250,000       

  Примања од задуживања 0 38,286,303 38,286,303 

  
Укупно 412,403,905 89,276,095 501,680,000 
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490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

                 

5,000,000       1.2% 

                               

-       

                  

5,000,000       

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 
 

0.0% 

                               

-       

                                

-       

49911 Стална резерва 

                 

4,000,000       1.0% 

                               

-       

                  

4,000,000       

49912 Текућа резерва 
                 

1,000,000       0.2% 
                               

-       
                  

1,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

               

56,429,885       13.7% 
              

65,611,695       

              

122,041,580       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

               

54,179,885       13.1% 

              

65,611,695       

              

119,791,580       

511 Зграде и грађевински објекти;  48.048.719       11,7%  60.957.945        109.006.664       

512 Машине и опрема;  5.661.166       1,4%  4.520.000        10.181.166       

513  Остале некретнине и опрема;  -       0,0%  93.750        93.750       

514 Култивисана имовина;  470.000       0,1%  40.000        510.000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

                 

2,250,000       0.5% 

                               

-       

                  

2,250,000       

541 Земљиште; 
                 

2,250,000       0.5% 

                               

-       

                  

2,250,000       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  

                 

8,480,000       2.1% 

                               

-       

                  

8,480,000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
                 

8,480,000       2.1% 
                               

-       
                  

8,480,000       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

             

412,403,905       100.0% 

              

89,276,095       

              

501,680,000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

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

 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени и 

други приходи 

Укупна 

средства Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Локални развој и 

просторно планирање 
19,205,000 4.7% 885,053 20,090,053 

  1101-0001 
Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање 

19,205,000 4.7% 0 19,205,000 

  1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 0 0.0% 0 0 

  1101-П1 Уређење земљишта путем комасације 0 0.0% 885,053 885,053 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 51,176,113 12.4% 38,286,303 89,462,416 

  0601-0001 Водоснабдевање 8,400,000 2.0% 0 8,400,000 

С трутура буџета по економс кој клас иф икацији 

410

Р АС ХПДИ З А З АППС ЛЕ НЕ

420

КПР ИШЋ Е О Е  УС ЛУГА И Р ПБ А

430

УППТР Е Б А ПС НПВ НИХ
С Р Е ДС ТАВ А

440

ПТПЛАТА КАМАТА

450

С УБ В Е НЦ ИЈ Е

460

ДПНАЦ ИЈ Е  И ТР АНС Ф Е Р И

470

С ПЦ ИЈ АЛНА ППМПЋ
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  0601-0002 Управљање отпадним водама   7,657,264   38,286,303  45,943,567 

  0601-0003 Одржавање депонија 200,000 0.0% 0 200,000 

  0601-0004 Даљинско грејање 0 0.0% 0 0 

  0601-0005 Јавни превоз 0 0.0% 0 0 

  0601-0006 Паркинг сервис 0 0.0% 0 0 

  0601-0007 

Уређивање, одржавање и коришћење 

пијацa 
0 0.0% 0 0 

  0601-0008 Јавна хигијена 0 0.0% 0 0 

  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 11,200,000 2.7% 0 11,200,000 

  0601-0010 Јавна расвета 19,400,000 4.7% 0 19,400,000 

  0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 0 0.0% 0 0 

  0601-0012 Одржавање стамбених зграда 0 0.0% 0 0 

  0601-0013 Ауто-такси превоз путника 0 0.0% 0 0 

  0601-0014 Остале комуналне услуге 4,318,849 1.0% 0 4,318,849 

  0601-П1   0 0.0% 0 0 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 2,235,000 0.5% 26,515,926 28,750,926 

  1501-0001 Подршка постојећој привреди 0 0.0% 0 0 

  1501-0002 Унапређење привредног амбијента 0 0.0% 0 0 

  1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва 0 0.0% 0 0 

  1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре 0 0.0% 0 0 

  1501-0005 
Финансијска подршка локалном 
економском развоју 

1,950,000 0.5% 0 1,950,000 

  1501-П1 ЕЛИОТ 285,000 0.1% 26,515,926 26,800,926 

1502   Програм 4.  Развој туризма 5,444,598 1.3% 72,000 5,516,598 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 3,239,132 0.8% 1,000 2,240,132 

  1502-0002 Туристичка промоција 320,000 0.1% 71,000 391,000 

  1502-П1 СРЦ Змијанац 1,885,466 0.5% 0 1,885,466 

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 5,500,000 1.3% 0 5,500,000 

  

0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну 

делатност 
700,000 0.2% 0 700,000 

  0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 4,800,000 1.2% 0 4,800,000 

  0101-П1   0 0.0% 0 0 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 2,800,000 0.7% 3,069,350 5,869,350 

  
0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 

природних вредности 
2,369,350 0.6% 0 2,369,350 

  0401-0002 Управљање комуналним отпадом 330,650 0.1% 3,069,350 3,400,000 

  

0401-0003 Праћење квалитета елемената животне 

средине 
100,000 0.0% 0 100,000 

  

0401-0004 Заштита природних вредности и 

унапређење подручја са природним 
својствима 

0 0.0% 0 0 

  0401-П1   0 0.0% 0 0 

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 67,280,478 16.3% 8,418,963 75,699,441 

  
0701-0001 

Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 
1,900,000 0.5% 0 1,900,000 

  0701-0002 Одржавање путева 65,380,478 15.9% 8,418,963 73,799,441 

  0701-П1   0 0.0% 0 0 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 21,907,842 5.3% 11,003,500 32,911,342 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  21,907,842 5.3% 11,003,500 32,911,342 

  2001-П1 Замена столарије у вртићу "Бошко Буха" 0 0.0% 0 0 

2002   Програм 9.  Основно образовање 44,901,441 10.9% 0 44,901,441 

  2002-0001 Функционисање основних школа 44,901,441 10.9% 0 44,901,441 

  2002-П1   0 0.0% 0 0 

2003   Програм 10. Средње образовање 4,055,000 1.0% 0 4,055,000 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 4,055,000 1.0% 0 4,055,000 

  2003-П1 Пројекат:  0 0.0% 0 0 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 
15,296,011 3.7% 0 15,296,011 

  0901-0001 Социјалне помоћи 13,562,611  3.3%    13,562,611 

  
0901-0002 

Прихватилишта, прихватне станице и 

друге врсте смештаја 
0 0.0% 0 0 

  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним 0 0.0% 0 0 
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организацијама 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 
0 0.0% 0 0 

  0901-0005 Активности Црвеног крста 400,000 0.1% 0 400,000 

  0901-0006 Дечија заштита 93,400 0.0% 0 93,400 

  0901-П1 Помоћ у кући 1,240,000 0.3% 0 1,240,000 

1801   Програм 12.  Примарна здравствена 

заштита 
2,960,000 0.7% 0 2,960,000 

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
2,960,000 0.7% 0 2,960,000 

  1801-П1   0 0.0% 0 0 

1201   Програм 13.  Развој културе 16,839,787 4.1% 735,000 17,574,787 

  1201-0001 
Функционисање локалних установа 
културе  

12,239,287 3.0% 97,500 12,336,787 

  1201-0002 

Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву 
2,210,500  0.5% 227,500  2,438,000 

  1201-П1 Фестивал Црноречје 2,390,000 0.6% 410,000 2,800,000 

  1201-П2   0 0.0% 0 0 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 15,226,301 3.7% 0 15,226,301 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 
11,130,000 2.7% 0 11,130,000 

  

1301-0002 Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури 

2,370,000 0.6% 0 2,370,000 

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 1,726,301 0.4% 0 1,726,301 

  1301-П1   0 0.0% 0 0 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 137,576,334 33.4% 290,000 137,866,334 

  
0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
91,543,417 22.2% 290,000 91,833,417 

  0602-0002 Месне заједнице 25,477,060 6.2% 0 25,477,060 

  0602-0003 Управљање јавним дугом 13,949,357 3.4% 0 13,949,357 

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 0 0.0% 0 0 

  0602-0005 Заштитник грађана 0 0.0% 0 0 

  0602-0006 Информисање 3,766,500 0.9% 0 3,766,500 

  0602-0007 Канцеларија за младе 1,000,000 0.2% 0 1,000,000 

  0602-0008 Програми националних мањина 100,000 0.0% 0 100,000 

  0602-0009 Правна помоћ 0 0.0% 0 0 

  0602-0010 Резерве 0 0.0% 0 0 

  0602-П1 Финансирање невладиних организација 1,740,000 0.4% 0 1,740,000 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  
412,403,905 100.0% 89,276,095 501,680,000 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
ШИФРЕ 

ПРОГРАМА 

ИЗНОС У 

ДИНАРИМА 

Програм 1: Локални развој и просторно планирање 1101 20.090.053 

Програм 2: Комунална делатност 0601 89.462.416 

Програм 3: Локални економски развој 1501 28.750.926 

Програм 4: Развој туризма 1502 5.516.598 

Програм 5: Развој пољопривреде 0101 5.500.000 

Програм 6: Заштита животне средине 0401 5.869.350 

Програм 7: Путна инфраструктура 0701 75.699.441 

Програм 8: Предшколско васпитање 2001 32.911.342 

Програм 9: Основно васпитање 2002 44.901.441 

Програм 10: Средње образовање 2003 4.055.000 

Програм 11: Социјална заштита 0901 15.296.011 

Програм 12: Примарна здравствена заштита 1801 2.960.000 

Програм 13: Развој културе 1201 17.574.787 

Програм 14: Развој спорта и омладине 1301 15.226.301 
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Програм 15: Локлална самоуправа 0602 137.866.334 

УКУПНО  501.680.000 

 

 

 

 

С труктура буџета по програмс кој клас иф икацији

Прпграм 8.  Предш кплскп 

васпитаое

5%Прпграм 9.  Пснпвнп 

пбразпваое

11%

Прпграм 10. С редое 

пбразпваое

1%

Прпграм 11.  С пцијална  и 

дечја заш тита

4%

Прпграм 12.  Примарна 

здравствена заш тита

1%

Прпграм 13.  Р азвпј културе

4%

Прпграм 14.  Р азвпј сппрта и 

пмладине

4%

Прпграм 1.  Лпкални развпј и 

прпстпрнп планираое

5% Прпграм 2.  Кпмунална 

делатнпст

12%

Прпграм 3.  Лпкални 

екпнпмски развпј

1%

Прпграм 4.  Р азвпј туризма

1%
Прпграм 5.  Р азвпј 

ппљ ппривреде

1%Прпграм 6.  З аш тита живптне 

с редине

1%

Прпграм 7.  Путна 

инфрас труктура

16%

Прпграм 15.  Лпкална 

сампуправа

33%

Прпграм 1.  Лпкални развпј и прпстпрнп
планираое

Прпграм 2.  Кпмунална делатнпст

Прпграм 3.  Лпкални екпнпмски развпј

Прпграм 4.  Р азвпј туризма

Прпграм 5.  Р азвпј ппљ ппривреде

Прпграм 6.  З аш тита живптне средине

Прпграм 7.  Путна инфраструктура

Прпграм 8.  Предш кплскп васпитаое

Прпграм 9.  Пснпвнп пбразпваое

Прпграм 10. С редое пбразпваое

Прпграм 11.  С пцијална  и дечја заш тита

Прпграм 12.  Примарна здравствена
заш тита

Прпграм 13.  Р азвпј културе

Прпграм 14.  Р азвпј сппрта и пмладине

Прпграм 15.  Лпкална сампуправа

 
 

 

 

 

 

Члан 4. 

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

 ''Буџет за 2015. годину састоји се од: 

-  прихода и примања у износу од   454.272.320 динара; 

-  расхода и издатака у износу од   493.200.000 динара; 

-  буџетског дефицита у износу од               38.927.680 динара. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 

38.927.680 динара, за финансирање отплате дуга у износу од 8.480.000 динара, обезбедиће се из 

додатног задуживања општине у износу од 38.286.303 динара и нераспоређеног вишка прихода из 

ранијих година у износу од 9.121.377 динара.'' 

 

 Члан 5. 

Члан 5. мења се и гласи: 

''Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у 

следећем прегледу: 

                  
    

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2015 - 2017 
СДК   

0     
  

    
Табела 3. 

Укупно сви пројекти: 737.365.523   
140.544.

164 
166.287.00

0 
148.302.93

4 
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Прио 
ритет 

Конто    
3 ниво 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 

финансира
ња пројекта 

Година 
завршетк

а 
финанси

рања 
пројекта 

Укупна вредност 
пројекта 

Извори прихода 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6   8 9 10 

1 511 

Регипнални екпнпмски развпј- 
Изградоа кпмуналне и ппслпвне 

инфраструктуре: 
Впдпснабдеваое села на 

теритприји ппщтине Бпљевац и 
Бпр прикљушеоем на регипнални 

впдпсистем "Бпгпвина" 

2016. 2020. 338.500.000 

01- Прихпди 
из бучета  

  30.700.000 30.000.000 

07- Прихпди 
из бучета РС 

      

2 511 

Защтита живптне средине: 
Заврщетак изградое система за 
прешищћаваое птпадних впда у 

Бпљевцу  

2015. 2016. 18.502.080 

01- Прихпди 
из бучета  18.502.0

80 
    

3 511 

Защтита живптне средине: 
Извпђеое радпва на 

рекпнструкцији ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда у 

насељу Ртао 

2016. 2016. 5.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

  5.000.000   

 
      

4 511 
Прпграм унапређеоа енергетске 
ефикаснпсти: Санација щкплске 

сале у ОШ Ппдгпрац 
2015. 2015. 3.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

500.000     

07- Прихпди 
из бучета РС 

2.500.00
0 

    

5 511 

Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: Заврщаваое 

изградое система за 
впдпснабдеваое: Бпгпвина 

2016. 2017. 38.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

 

4.500.000 4.500.000 

07- Прихпди 
из бучета РС 

  14.500.000 14.500.000 

6 511 
Изградоа ул. Сплунских бпраца и 

дпвпђеое грејаоа 
2014. 2015. 9.488.646 

  01- 
Прихпди из 
бучета 

7.590.92
0 
  

  
  

  
  

7 511 
Израда фудбалскпг терена у 

Оснићу 
2014. 2015. 2.160.000 

01- Прихпди 
из бучета  

1.726.30
1 

    

    

8 511 Изградоа шесме у Малпм Извпру 2015. 2015. 330.000 
  

330.000     

9 511 
 Изградоа пбјекта у Илину 

(прпјекат ЕЛИОТ) 
2014. 2016. 20.157.500 

06- Прихпди 
из дпнација 

19.059.1
50 

    

07- Прихпди 
из бучета РС 998.350     

10 512 Опремаое пбјекта у Илину 2014. 2016. 1.500.000 

06- Прихпди 
из дпнација 

1.286.16
0 

    

07- Прихпди 
из бучета РС 213.840     

11 511 
Изградоа кпмуналне 

инфраструктуре: Изградоа  
канализације у Бпљевцу 

2015. 2016. 68.950.567 

01- Прихпди 
из бучета  

7.657.26
4 

    

10- Примаоа 
пд 
задуживаоа 

38.286.3
03 

23.007.000   

12 511 

Изградоа прпјекта примарне 
селекције птпада са 

рециклажним псвртпм на 
ппсебне тпкпве птпада 

2015. 2015. 450.000 

01- Прихпди 
из бучета  

450.000     

13 512 
Набавка ппреме за примарну 

селекцију птпада 
2015. 2015 2.100.000 

01- Прихпди 
из бучета  2.100.00

0 
    

14 511 

Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: Капиталнп 

пдржаваое пута дп Валакпое 
Букпвп 

2015. 2016. 4.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  1.500.00

0 
  

2.500.000 
  

  
  

15 511 

Лпкална кпмунална 
инфраструктура: Извпђеое 
радпва на санацији пута ка 

насељу Рујищте 

2015. 2017. 38.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

5.000.00
0 

5.000.000 5.000.000 

07- Прихпди 
из бучета РС 

  5.000.000 10.000.000 

16 511 
Лпкална кпмунална 

инфраструктура: асфалтираое 
пута према Фаца Ваељи 

2015. 2015. 36.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

1.500.00
0 

5.000.000 10.000.000 

07- Прихпди 
из бучета РС 

  6.000.000 10.000.000 
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17 511 
Кпмунална инфраструктура: 

Изградоа пптппрних зидпва и 
трптпара у улицама у Бпљевцу 

2015. 2015. 1.451.000 

01- Прихпди 
из бучета  

1.451.00
0 

    

07- Прихпди 
из бучета РС 

      

18 511 
Уређеое градскпг парка у 

Бпљевцу 
2015. 2015. 1.350.000 

 1.350.00
0 
  

  
  

  
  

    

19 511 Изградоа сале у Сумракпвцу 2015. 2015. 800.000 

01- Прихпди 
из бучета  800.000 

  
  
  

  
  

20 511 

Спцип-екпнпмски развпја 
(пбласт: туризам): Израда и 

ппстављаое туристишке 
сигнализације 

2015. 2015. 300.000 

01- Прихпди 
из бучета  

230.000     

06-Дпнације 
70.000     

21 511 
Израда прпјекта из пбласти 

туризма 
2015. 2015. 300.000 

01- Прихпди 
из бучета  
  

300.000 
  

  
  

  
  

22 511 Израда прпјектне дпкументације 2015. 2015. 5.970.000 

01- Прихпди 
из бучета  

5.970.00
0 
  

  
  

  
  

23 511 
Асфалтираое сппртскпг терена у 

Бпгпвини 
2015. 2015. 500.000 

01- Прихпди 
из бучета  500.000 

  
  
  

  
  

24 511 
Капиталнп пдржаваое купалищта 

у К.Вир 
2015. 2015. 600.000 

01- Прихпди 
из бучета  
  

600.000 
  

  
  

  
  

25 511 

Капиталнп пдржаваое дпмпва 
културе у Валакпоу, Савинцу, 

Оснић Букпву, Дпбрујевцу, селп 
Бпљевцу, Оснић-Тимпку, 

Башевици и Оснићу 

2015. 2015 6.370.000 

01- Прихпди 
из бучета  
  

6.370.00
0 
  

  
  

  
  

26 512 

Куппвина ппреме за пптребе ОУ 
(снегпшисташи, рашунарска и 
електрпнска ппрема, намещтај, 
рампа са сензпрпм у двприщту 
исппд ппщтине) 

2015. 2015. 2.085.096 

07- Прихпди 
из бучета РС 

2.085.09
6 

    

27 512 

Опрема за ЈП Дирекција за 
планираое и изградоу 
(намещтај, рашунарска ппрема и 
телефпнска централа) 

2015. 2015. 385.000 

01- Прихпди 
из бучета  

385.000     

28 512 
Вертикална сигнализација за 
јавну безбеднпст 

2015. 2015. 400.000 
01- Прихпди 
из бучета  

400.000     

29 512 
Куппвина камера за јавни ред и 
безбеднпст сапбраћаја 

2015. 2015. 400.000 
01- Прихпди 
из бучета  

400.000     

30 512 
Куппвина ппреме за пптребе 
КОЦ-а, ТО, щкпла и вртића 

2015. 2015. 1.382.700 
01- Прихпди 
из бучета  

1.382.70
0 

    

31 541 
Куппвина грађевинскпг 
земљищта 

2015. 2015. 2.250.000 
01- Прихпди 
из бучета  

2.250.00
0 

    

32 513 Куппвина кпмпјутерскпг спфтвера 2015. 2015. 300.000 
01- Прихпди 
из бучета  300.000     

33 511 
Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: Изградоа 
канализације у  насељу "Караула" 

2016. 2017. 31.502.934 01- Прихпди 
из бучета                   

  
5.000.000 26.502.934 

34 511 
Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: рекпнструкција 
улице Светпсавска 

2016. 2017. 7.200.000 

01- Прихпди 
из бучета    1.400.000 5.800.000,0

0 

35 511 
Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: Капиталнп 
пдржаваое пута дп Врбпвца 

2016. 2016. 27.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

1.500.00
0 

5.000.000 5.000.000 

07- Прихпди 
из бучета РС 

  5.000.000 5.000.000 

36 511 
Спцип-екпнпмски развпј (пбласт: 
туризам): Заврщетак изградое 
СЦР "Змијанац" - Купалищте 

2016. 2016. 11.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

  1.000.000   

06-Дпнације   10.000.000   

37 511 
Спцип-екпнпмски развпј (пбласт: 
туризам): Уређеое ппткппа на 
Ртоу- рударска ппставка 

2016. 2016. 1.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

 

200.000   

06-Дпнације 

 

800.000   
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38 511 

Спцип-екпнпмски развпј: 
Дпградоа и прпщиреое 
прпстпрних капацитета 
предщкплске устанпве "Наща 
радпст" у Бпљевцу 

2016. 2016. 30.680.000 

01- Прихпди 
из бучета  

  5.000.000   

07- Прихпди 
из бучета РС 

  25.680.000   

39 511 

Спцип-екпнпмски развпј: 
Дпградоа и прпщиреое 
прпстпрних капацитета: 
Заврщетак изградое сппртске 
сала  у ОШ Сумракпвац 

2017. 2017. 12.000.000 

01- Прихпди 
из бучета  

    2.000.000 

07- Прихпди 
из бучета РС     10.000.000 

40 511 
Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: Уређеое стпшне 
пијаце 

2017. 2017. 5.000.000 
01- Прихпди 
из бучета      5.000.000 

      
01- Прихпди 
из бучета  

      

41 511 
Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре: Изградоа 
градскпг тпалета 

2017. 2017. 1.000.000 

  1.000.000   

07- Прихпди 
из бучета РС 

      

             

                                
                                                             

Члан 6. 

 Члан 6. Посебног дела Одлуке мења се и гласи: 

  

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

501.680.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то: 

 

Р
аз

д
ео

 

Г
л
ав

а 

П
р

о
гр

ам
 

Ф
у

н
к
ц

и
ја

 

П
р

о
гр

ам
ск

а 

ак
ти

в
н

о
ст

/ 
П

р
о

је
к
ат

 Еко
ном

ска 

клас
ифи

-

каци
ја 

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 OПШТИНЕ 6,223,164     6,223,164 1.24 

     
 Извори финансирања за раздео 1 и 

главу 1.01 

 

    

     01 Приходи из буџета 6,223,164 
  6,223,164 1.24 

            

  0602   
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

6,223,164     6,223,164 1.24 

   110  

 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

6,047,000 

  

6,047,000 1.21 

    0001 
 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 

6,399,328     6,399,328 1.28 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

2,790,000 

  2,790,000 0.56 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
464,400 

  464,400 0.09 

     414 Социјална давања запосленима 70,000 
  70,000 0.01 

     415 Накнаде трошкова за запослене 70,000 
  70,000 0.01 

     421 Стални трошкови 111,000 
  111,000 0.02 

     422 Трошкови путовања 77,000 
  77,000 0.02 

     423 Услуге по уговору 1,388,000 
  1,388,000 0.28 

     426 Материјал 710,000 
  710,000 0.14 

     465 Остале дотације и трансфери 361,600 
  361,600 0.07 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 5,000 
  5,000 0.00 
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   160  

 Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 

176,164 

  

176,164 0.04 

     
481 Дотације невладиним организацијама- 

финансирање политичких странака 
176,164 

  
176,164 0.04 

            

        
    

2 2.01    
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 10,366,900     10,366,900 2.07 

     
 Извори финансирања за раздео 2 и 

главу 2.01 

     

     01 Приходи из буџета 10,366,900 
  10,366,900 2.07 

        
   0.00 

  0602   
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

10,366,900     10,366,900 2.07 

   110  

 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

10,366,900   10,366,900 2.07 

    0001 
 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 

10,366,900     10,366,900 2.07 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

4,440,000   4,440,000 0.89 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
790,000 

  790,000 0.16 

     413 Накнаде у натури 15,000 
  15,000 0.00 

     415 Накнаде трошкова за запослене 70,000 
  70,000 0.01 

     421 Стални трошкови 173,900 
  173,900 0.03 

     422 Трошкови путовања 285,000 
  285,000 0.06 

     423 Услуге по уговору 3,574,000 
  3,574,000 0.71 

     426 Материјал 220,000 
  220,000 0.04 

     465 Остале дотације и трансфери 509,000 
  509,000 0.10 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 40,000 
  40,000 0.01 

     

484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока 

250,000 

  

250,000 0.05 

        
    

        
    

3 3.01     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 300,000     300,000 0.06 

     
 Извори финансирања за раздео 3 и 

главу 3.01 

     

     01 Приходи из буџета 300,000 
  300,000 0.06 

        
    

        
    

  0602   
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

300,000     300,000 0.06 

   110  

 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

300,000   300,000 0.06 

    0001 

 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 

300,000     300,000 0.06 

     423 Услуге по уговору 300,000   300,000 0.06 

        
    

        
    

4     
 ОПШТИНСКА УПРАВА 395,513,841 5,714,600 83,561,495 484,789,936 96.6

3 

      Извори финансирања за раздео 4      

     
01 Приходи из буџета 395,513,841 

  395,513,841 
78.8

4 

     03 Социјални доприноси   200,000 
200,000 0.04 

     
04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

 5,714,600  

5,714,600 1.14 

     06 Донације од међународних организација  
 

22,883,480 
22,883,480 4.56 

     07 Трансфери од осталих нивоа власти  
 

12,670,335 
12,670,335 2.53 
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     10 Примања од домаћих задуживања  
 

38,286,303 
38,286,303 7.63 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
 

 
6,816,951 

6,816,951 1.36 

     
15 Неутрошена средства донације из 

претходне године 

 

 

2,304,426 

2,304,426 0.46 

     
16 Родитељски динанр за ваннаставне 

активности 

 

 

400,000 

400,000 0.08 

        
   0.00 

 4.01    
 ОПШТИНСКА УПРАВА 155,451,449   36,109,942 191,561,391 38.1

8 

      Извори финансирања за главу 4.01      

     
01 Приходи из буџета 155,451,449 

  155,451,449 

30.9

9 

     03 Социјални доприноси  
 200,000 200,000 0.04 

     06 Донације од међународних организација  
 22,883,480 22,883,480 4.56 

     07 Трансфери од осталих нивоа власти  
 6,974,435 6,974,435 1.39 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
 

 3,747,601 3,747,601 0.75 

     
15 Неутрошена средства донације из 

претходне године 

 

 2,304,426 2,304,426 0.46 

        
   0.00 

  0602   
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

108,246,270   290,000 108,536,270 21.6

3 

    0001 

 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 

74,293,353  290,000 74,583,353 14.8

7 

   130  
 Опште услуге 73,543,353   290,000 73,833,353 14.7

2 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

28,883,900   28,883,900 5.76 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

5,170,450   5,170,450 1.03 

     413 Накнаде у натури 31,000   31,000 0.01 

     414 Социјална давања запосленима 1,187,157  200,000 1,387,157 0.28 

     415 Накнаде трошкова за запослене 1,100,000   1,100,000 0.22 

     
416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
223,500   223,500 0.04 

     421 Стални трошкови 5,615,000   5,615,000 1.12 

     422 Трошкови путовања 963,000   963,000 0.19 

     423 Услуге по уговору 7,888,000  90,000 7,978,000 1.59 

     424 Специјализоване услуге 450,000   450,000 0.09 

     425 Текуће поправке и одржавање 2,155,200   2,155,200 0.43 

     426 Материјал 5,586,900   5,586,900 1.11 

     465 Остале дотације и трансфери 3,784,150   3,784,150 0.75 

     481 Дотације невладиним организацијама 800,000   800,000 0.16 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 320,000   320,000 0.06 

     
483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 

2,000,000   2,000,000 0.40 

     
499 Средства резерве- текућа 4.000.000; 

стална 1.000.000 

5,000,000   5,000,000 1.00 

     512 Машине и опрема 2,085,096   2,085,096 0.42 

     515 Нематеријална имовина 300,000   300,000 0.06 

            

   360  

 Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 

750,000     750,000 0.15 

     425 Текуће поправке и одржавање 250,000   250,000 0.05 

     426 Материјал 100,000 
  100,000 0.02 

     512 Машине и опрема 400,000 
  400,000 0.08 

        
    

   160  
 Опште услуге неквалификоване на 

другом месту 

13,397,060 

  

13,397,060 2.67 

    0002  Месне заједнице 13,397,060     13,397,060 2.67 
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     421 Стални трошкови 1,093,000   1,093,000 0.22 

     423 Услуге по уговору 2,018,000 
  

2,018,000 0.40 

     424 Специјализоване услуге 69,000 
  

69,000 0.01 

     425 Текуће поправке и одржавање 3,788,946 
  

3,788,946 0.76 

     426 Материјал 4,835,134 
  

4,835,134 0.96 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 20,000 
  

20,000 0.00 

     511 Зграде и грађевински објекти 231,910 
  

231,910 0.05 

     512 Машине и опрема 1,341,070 
  

1,341,070 0.27 

        
    

   170   Трансакције јавног дуга 13,949,357 
  

13,949,357 2.78 

    0003  Управљање јавним дугом 13,949,357     13,949,357 2.78 

     441 Отплата домаћих камата 3,195,000   3,195,000 0.64 

     444 Пратећи трошкови задзживања 2,274,357 
  2,274,357 0.45 

     611 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,480,000 
  8,480,000 1.69 

        
    

   830   Услуге емитовања и штампања 3,766,500 
  3,766,500 0.75 

    0006  Информисање 3,766,500     3,766,500 0.75 

     423 Услуге по уговору 3,766,500   3,766,500 0.75 

        
    

   860  

 Рекреација, спорт, култура и вере, 

неквалификована на другом месту 

1,000,000   1,000,000 0.20 

    0007  Канцеларија за младе 1,000,000     1,000,000 0.20 

     423 Услуге по уговору 850,000   850,000 0.17 

     426 Материјал 50,000 
  50,000 0.01 

     512 Машине и опрема 100,000 
  100,000 0.02 

     
   

    

   090  
 Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

100,000 

  100,000 0.02 

    0008  Програми националних мањина 100,000     100,000 0.02 

     481 Дотације невладиним организацијама 100,000   100,000 0.02 

        
    

   160  

 Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 

 

    

    П1 
 Пројекат: Финансирање невладиних 

организација 

1,740,000     1,740,000 0.35 

     481 Дотације невладиним организацијама 1,740,000   1,740,000 0.35 

        
    

        
    

  1101   

 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

    885,053 885,053 0.18 

   130   Опште услуге   885,053 885,053 0.18 

    П1 
 Пројекат: Уређење земљишта путем 

комасације 

    885,053 885,053 0.18 

     423 Услуге по уговору   885,053 885,053 0.18 

        
    

        
    

  0601   
 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

20,600,000     20,600,000 4.11 

   520   Управљање отпадним водама 200,000   200,000 0.04 

    0002  Управљање отпадним водама 200,000     200,000 0.04 

     421 Стални трошкови 200,000   200,000 0.04 
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   660  

 Послови становања и заједнице 

некласификоване на другом месту 

11,400,000   11,400,000 2.27 

    0003  Одржавање депонија 200,000     200,000 0.04 

     421 Стални трошкови 200,000   200,000 0.04 

            

    0009  Уређење и одржавање зеленила 11,000,000     11,000,000 2.19 

     421 Стални трошкови 11,000,000   11,000,000 2.19 

            

    0014  Остале комуналне услуге 200,000     200,000 0.04 

     425 Текуће поправке и одржавање 200,000   200,000 0.04 

            

   640   Улична расвета 9,000,000   9,000,000 1.79 

    0010  Јавно осветљење 9,000,000     9,000,000 1.79 

     421 Стални трошкови 9,000,000     9,000,000 1.79 

        
    

        
    

  1501   
 ПРОГРАМ 3: ЛОКЛАНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

2,235,000   26,515,926 28,750,926 5.73 

   160  
 Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 

1,950,000   1,950,000 0.39 

    0005 
 Финансијска подршка локланом 

економском развоју 

1,950,000     1,950,000 0.39 

     465 Остале дотације и трансфери 1,950,000   1,950,000 0.39 

            

   474   Вишенаменски развојни пројекти 285,000  26,515,926 26,800,926 5.34 

    П1 
 Пројекат : ЕЛИОТ 285,000   26,515,926 26,800,926 5.34 

     421 Стални трошкови 35,000  65,000 100,000 0.02 

     422 Трошкови путовања 50,000  271,476 321,476 0.06 

     423 Услуге по уговору 100,000  3,833,000 3,933,000 0.78 

     426 Материјал 100,000  595,200 695,200 0.14 

     444 Пратећи трошкови задзживања   100,000 100,000 0.02 

     511 Зграде и грађевински објекти   20,057,500 20,057,500 4.00 

     512 Машине и опрема   1,500,000 1,500,000 0.30 

     513 Остале некретнине и опрема   93,750 93,750 0.02 

        
    

  0701   
 ПРОГРАМ 7: ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

18,659,478   8,418,963 27,078,441 5.40 

   451   Друмски са6браћај 18,659,478  8,418,963 27,078,441 5.40 

    0002  Одржавање путева 18,659,478   8,418,963 27,078,441 5.40 

     425 Текуће поправке и одржавање 11,282,700  5,954,821 17,237,521 3.44 

     511 Зграде и грађевински објекти 5,126,778 
 2464142 7,590,920 1.51 

     541 Земљиште 2,250,000 
  2,250,000 0.45 

        
    

  0901   
 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

718,400     718,400 0.14 

   090  
 Социјална заштита некласификована 

на другом месту 

400,000   400,000 0.08 

    0005  Активности Црвеног крста 400,000     400,000 0.08 

     481 Дотације невладиним организацијама 400,000   400,000 0.08 

        
    

   040   Породица и деца 318,400   318,400 0.06 

    0001  Социјална помоћ 225,000     225,000 0.04 

     472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 225,000 
  225,000 0.04 
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    0006  Дечија заштита 93,400     93,400 0.02 

     472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 93,400 
  93,400 0.02 

        
    

        
    

  1801   
 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

460,000     460,000 0.09 

   760  
 Здравство некласификовано на 

другом месту 

460,000   460,000 0.09 

    0001 

 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 

460,000     460,000 0.09 

     424 Специјализоване услуге 460,000   460,000 0.09 

        
    

        
    

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 806,000     806,000 0.16 

   820   Услуге културе 306,000   306,000 0.06 

    0002 
 Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву 

306,000     306,000 0.06 

     463 Трансфери осталим нивоима власти 306,000   306,000 0.06 

            

   840   Верске и друге заједнице 500,000   500,000 0.10 

    0002 
 Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву 

500,000     500,000 0.10 

     481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 0.10 

        
    

        
    

  1301   
 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

3,726,301     3,726,301 0.74 

   810   Услуге рекреације и спорта 3,726,301   3,726,301 0.74 

    0002 

 Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури 

2,000,000     2,000,000 0.40 

     424 Специјализоване услуге 2,000,000   2,000,000 0.40 

        
    

    0003  Одржавање спортске инфраструктуре 1,726,301     1,726,301 0.34 

     511 Зграде и грађевински објекти 1,726,301   1,726,301 0.34 

        
   0.00 

 4.02     ЗДРАВСТВО 2,500,000     2,500,000 0.50 

      Извори финансирања за главу 4.02      

     01 Приходи из буџета 2,500,000 
  2,500,000 0.50 

        
    

  1801   

 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

2,500,000     2,500,000 0.50 

   740   Услуге јавног здравства 2,500,000   2,500,000 0.50 

    0001 

 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 

2,500,000     2,500,000 0.50 

     
464 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

2,500,000   2,500,000 0.50 

        
    

 4.03     СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 14,577,611     14,577,611 2.91 

      Извори финансирања за главу 4.03      

     01 Приходи из буџета 14,577,611 
  14,577,611 2.91 

        
    

  0901   
 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

14,577,611     14,577,611 2.91 

   090  
 Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

14,577,611   14,577,611 2.91 
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    0001  Социјална помоћ 13,337,611     13,337,611 2.66 

     463 Трансфери осталим нивоима власти 13,337,611   13,337,611 2.66 

        
    

    П1  Пројекат: Помоћ у кући  1,240,000     1,240,000 0.25 

     463 Трансфери осталим нивоима власти 1,240,000   1,240,000 0.25 

        
    

 4.04     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 43,811,441     43,811,441 8.73 

      Извори финансирања за главу 4.04      

     01 Приходи из буџета 43,811,441 
  43,811,441 8.73 

        
    

  2002   
 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

43,811,441     43,811,441 8.73 

   912  
 Основно образовање 43,811,441   43,811,441 8.73 

    0001  Функционисање основних школа 43,811,441     43,811,441 8.73 

     422 Трошкови путовања 23,000,000   23,000,000 4.58 

     463 Трансфери осталим нивоима власти 20,611,441   20,611,441 4.11 

     472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 200,000 
  200,000 0.04 

        
    

 4.05     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 4,055,000     4,055,000 0.81 

      Извори финансирања за главу 4.05      

     01 Приходи из буџета 4,055,000 
  4,055,000 0.81 

        
    

  2003   
 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

4,055,000     4,055,000 0.81 

   920  
 Средње образовање 4,055,000   4,055,000 0.81 

    0001  Функционисање средњих школа 4,055,000     4,055,000 0.81 

     463 Трансфери осталим нивоима власти 4,055,000   4,055,000 0.81 

        
    

 4.06     РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 16,033,787 485,000 250,000 16,768,787 3.34 

      Извори финансирања за главу 4.06      

     01 Приходи из буџета 16,033,787 
  16,033,787 3.20 

     
04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 

485,000  485,000 0.10 

     07 Трансфери од осталих нивоа власти  
 250,000 250,000 0.05 

        
    

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 16,033,787 485,000 250,000 16,768,787 3.34 

   820  
 Услуге култуе 16,033,787 485,000 250,000 16,768,787 3.34 

    0001 
 Функционисање локланих установа 

културе 

12,239,287 97,500   12,336,787 2.46 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

5,310,252   

5,310,252 1.06 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
950,535   

950,535 0.19 

     415 Накнаде трошкова за запослене 190,000   
190,000 0.04 

     421 Стални трошкови 1,130,500 1,500  
1,132,000 0.23 

     422 Трошкови путовања 120,000   
120,000 0.02 

     423 Услуге по уговору 1,343,000 3,000  
1,346,000 0.27 

     424 Специјализоване услуге 987,000   
987,000 0.20 

     425 Текуће поправке и одржавање 810,000   
810,000 0.16 

     426 Материјал 234,000 30,000  
264,000 0.05 

     465 Остале дотације и трансфери 624,000   
624,000 0.12 

     481 Дотације невладиним организацијама 100,000   
100,000 0.02 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 30,000 3,000  
33,000 0.01 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           01. април 2015.године 

     година VIII    Број  4                                                                                                                                                                                                                  стр.   22 

     512 Машине и опрема 240,000 20,000  
260,000 0.05 

     515 Нематеријална имовина 170,000 40,000  
210,000 0.04 

          
  

    0002 
 Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву 

1,404,500 227,500   

1,632,000 0.33 

     421 Стални трошкови 733,500 20,500  754,000 0.15 

     422 Трошкови путовања  50,000 
 

50,000 0.01 

     423 Услуге по уговору 227,000 112,000 
 

339,000 0.07 

     424 Специјализоване услуге 413,000 10,000 
 

423,000 0.08 

     426 Материјал 31,000 35,000 
 

66,000 0.01 

        
    

    П1 

 Пројекат: Фестивал народног 

стваралаштва ''Црноречје у песми и 

игри'' 

2,390,000 160,000 250,000 2,800,000 0.56 

     422 Трошкови путовања 240,000   240,000 0.05 

     423 Услуге по уговору 1,610,000 100,000 250,000 1,960,000 0.39 

     424 Специјализоване услуге 500,000 50,000  550,000 0.11 

     426 Материјал 40,000 10,000  50,000 0.01 

        
    

        
    

 4.07     ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 21,657,842 5,157,600 5,845,900 32,661,342 6.51 

      Извори финансирања за главу 4.07      

     01 Приходи из буџета 21,657,842 
  21,657,842 4.32 

     
04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 

5,157,600  5,157,600 1.03 

     07 Трансфери од осталих нивоа власти  
 5,445,900 5,445,900 1.09 

     
16 Родитељски динанр за ваннаставне 

активности 

 

 400,000 400,000 0.08 

        
    

  2001   
 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

21,657,842 5,157,600 5,845,900 32,661,342 6.51 

   911  
 Предшколско образовање 21,657,842 5,157,600 5,845,900 32,661,342 6.51 

    0001 
 Функционисање предшколских 

установа 

21,657,842 5,157,600 5,845,900 32,661,342 6.51 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

13,649,088  3,011,712 16,660,800 3.32 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
2,443,186  539,096 2,982,282 0.59 

     413 Накнаде у натури  50,000  50,000 0.01 

     414 Социјална давања запосленима 349,980  277,220 627,200 0.13 

     415 Накнаде трошкова за запослене 250,000 40,000  290,000 0.06 

     
416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

60,000   60,000 0.01 

     421 Стални трошкови 1,850,000 397,000 40,000 2,287,000 0.46 

     422 Трошкови путовања  170,400 100,000 270,400 0.05 

     423 Услуге по уговору 172,007 734,300 370,000 1,276,307 0.25 

     424 Специјализоване услуге  70,000 215,000 285,000 0.06 

     425 Текуће поправке и одржавање 632,000 534,000 400,000 1,566,000 0.31 

     426 Материјал 305,000 2,110,000 441,700 2,856,700 0.57 

     441 Отплата домаћих камата 50,000 70,000  120,000 0.02 

     444 Пратећи трошкови задзживања  5,000  5,000 0.00 

     465 Остале дотације и трансфери 1,496,581  301,172 1,797,753 0.36 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали  76,900  76,900 0.02 

     511 Зграде и грађевински објекти  150,000  150,000 0.03 

     512 Машине и опрема 400,000 750,000 150,000 1,300,000 0.26 
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 4.08     РАЗВОЈ ТУРИЗМА 5,014,598 72,000   5,086,598 1.01 

      Извори финансирања за главу 4.08      

     01 Приходи из буџета 5,014,598 
  5,014,598 1.00 

     
04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

 

72,000  72,000 0.01 

        
    

  1502    ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 5,014,598 72,000   5,086,598 1.01 

   473   Туризам 5,014,598 72,000  5,086,598 1.01 

    0001  Управљање развојем туризма 2,809,132 1,000   2,810,132 0.56 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

671,461   671,461 0.13 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
120,191   120,191 0.02 

     421 Стални трошкови 345,000 1,000  346,000 0.07 

     422 Трошкови путовања 125,000   125,000 0.02 

     423 Услуге по уговору 1,037,000   1,037,000 0.21 

     424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 0.01 

     425 Текуће поправке и одржавање 100,000   100,000 0.02 

     426 Материјал 155,000   155,000 0.03 

     465 Остале дотације и трансфери 90,480   90,480 0.02 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 35,000   35,000 0.01 

     512 Машине и опрема 80,000   80,000 0.02 

        
    

        
    

    0002  Туристичка промоција 320,000 71,000   391,000 0.08 

     422 Трошкови путовања  11,000  11,000 0.00 

     423 Услуге по уговору 250,000 60,000  310,000 0.06 

     426 Материјал 70,000 
  70,000 0.01 

        
    

    П1 
 Пројекат: Спортско рекреативни 

центар Змијанац 

1,885,466     1,885,466 0.38 

     511 Зграде и грађевински објекти 1,885,466 
  1,885,466 0.38 

        
    

 4.09     РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 11,500,000     11,500,000 2.29 

      Извори финансирања за главу 4.09      

     01 Приходи из буџета 11,500,000 
  11,500,000 2.29 

        
    

  1301   
 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

11,500,000     11,500,000 2.29 

   810   Услуге рекреације и спорта 11,500,000   11,500,000 2.29 

    0001 

 Подршка локланим спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

11,130,000     11,130,000 2.22 

     481 Дотације невладиним организацијама 11,130,000 
  11,130,000 2.22 

        
    

    0002 

 Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури 

370,000     370,000 0.07 

     481 Дотације невладиним организацијама 370,000 
  370,000 0.07 

        
    

        
    

 4.10    
 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ 

94,923,264   38,286,303 133,209,567 26.5

5 

      Извори финансирања за главу 4.10      

     
01 Приходи из буџета 94,923,264 

  94,923,264 

18.9

2 
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     10 Примања од домаћих задуживања  
 38,286,303 38,286,303 7.63 

        
    

            

  1101   

 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

19,205,000     19,205,000 3.83 

   620   Развој заједнице 19,205,000     19,205,000 3.83 

    0001 
 Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 

19,205,000     19,205,000 3.83 

     
411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

4,990,000 

  4,990,000 0.99 

     
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

885,000 

  885,000 0.18 

     414 Социјална давања запосленима 70,000 
  70,000 0.01 

     415 Накнаде трошкова за запослене 200,000 
  200,000 0.04 

     421 Стални трошкови 610,000 
  610,000 0.12 

     422 Трошкови путовања 130,000 
  130,000 0.03 

     423 Услуге по уговору 1,810,000 
  1,810,000 0.36 

     424 Специјализоване услуге 3,400,000 
  3,400,000 0.68 

     425 Текуће поправке и одржавање 100,000 
  100,000 0.02 

     426 Материјал 965,000 
  965,000 0.19 

     465 Остале дотације и трансфери 655,000 
  655,000 0.13 

     482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 15,000 
  15,000 0.00 

     511 Зграде и грађевински објекти 4,990,000 
  4,990,000 0.99 

     512 Машине и опрема 385,000 
  385,000 0.08 

        
    

  0601   
 ПОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

13,657,264   38,286,303 51,943,567 10.3

5 

   630   Водоснабдевање 2,400,000     2,400,000 0.48 

    0001  Водоснабдевање 2,400,000     2,400,000 0.48 

     511 Зграде и грађевински објекти 2,400,000 
  2,400,000 0.48 

        
    

   520   Управљање отпадним водама 7,657,264 
 

38,286,303 
45,943,567 9.16 

    0002  Управљање отпадним водама 7,657,264   38,286,303 45,943,567 9.16 

     511 Зграде и грађевински објекти 7,657,264 
 38286303 45,943,567 9.16 

        
    

   640   Улична расвета 3,600,000 
 

 
3,600,000 0.72 

    0010  Јавна расвета 3,600,000     3,600,000 0.72 

     425 Текуће поправке и одржавање 3,600,000 
  3,600,000 0.72 

        
    

  1502    ПРОГРАМ 4: ТУРИЗАМ 430,000     430,000 0.09 

   473   Туризам 430,000     430,000 0.09 

    0001  Управљање развојем туризма 430,000     430,000 0.09 

     511 Зграде и грађевински објекти 200,000 
  200,000 0.04 

     512 Машине и опрема 230,000 
  230,000 0.05 

        
    

  0701   
 ПРОГРАМ 7: ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

47,851,000     47,851,000 9.54 

   451   Друмски саобраћај 47,851,000     47,851,000 9.54 

    0001 
 Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 

1,900,000     1,900,000 0.38 

     511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000 
  1,500,000 0.30 

     512 Машине и опрема 400,000 
  400,000 0.08 

        
    

    0002  Одржавање путева 45,951,000     45,951,000 9.16 
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     425 Текуће поправке и одржавање 30,100,000 
  30,100,000 6.00 

     426 Материјал 6,400,000 
  6,400,000 1.28 

     511 Зграде и грађевински објекти 9,451,000 
  9,451,000 1.88 

        
    

  2001   
 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

250,000     250,000 0.05 

   911   Предшколско образовање 250,000     250,000 0.05 

    0001 
 Функционисање предшколских 

установа 

250,000     250,000 0.05 

     425 Текуће поправке и одржавање 250,000 
  250,000 0.05 

        
    

  0602   
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

12,440,000     12,440,000 2.48 

   130   Опште услуге 360,000     360,000 0.07 

    0001 

 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 

360,000     360,000 0.07 

     425 Текуће поправке и одржавање 360,000 
  360,000 0.07 

                  

   160  

 Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 

12,080,000     12,080,000 2.41 

    0002  Месне заједнице 12,080,000     12,080,000 2.41 

     425 Текуће поправке и одржавање 1,280,000 
  1,280,000 0.26 

     511 Зграде и грађевински објекти 10,800,000 
  10,800,000 2.15 

        
    

  2002   
 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

1,090,000     1,090,000 0.22 

   912   Основно образовање 1,090,000     1,090,000 0.22 

    0001  Функционисање основних школа 1,090,000     1,090,000 0.22 

     425 Текуће поправке и одржавање 360,000 
  360,000 0.07 

     511 Зграде и грађевински објекти 730,000 
  730,000 0.15 

     
   

    

 4.11     ЈКП УСЛУГА 16,688,849     16,688,849 3.33 

      Извори финансирања за главу 4.11      

     01 Приходи из буџета 16,688,849 
  16,688,849 3.33 

        
    

  0601   
 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

15,918,849     15,918,849 3.17 

   630   Водоснабдевање 5,000,000     5,000,000 1.00 

    0001  Водоснабдевање 5,000,000     5,000,000 1.00 

     
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 

5,000,000 

  5,000,000 1.00 

        
    

   640   Улична јавна расвета 6,800,000 
  6,800,000 1.36 

    0010  Јавно осветљење  6,800,000     6,800,000 1.36 

     
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 

6,800,000 

  6,800,000 1.36 

        
    

   620   Развој заједнице 4,118,849 
  4,118,849 0.82 

    0014  Остале комуналне услуге  4,118,849     4,118,849 0.82 

     
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 

4,118,849 

  4,118,849 0.82 

        
    

  0701   
 ПРОГРАМ 7: ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

770,000     770,000 0.15 

   451   Друмски саобраћај 770,000     770,000 0.15 

    0002  Одржавање путева 770,000     770,000 0.15 
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451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 
770,000 

  770,000 0.15 

        
    

 4.12     ЈП РВС БОГОВИНА БОР 1,000,000     1,000,000 0.20 

      Извори финансирања за главу 4.12      

     01 Приходи из буџета 1,000,000 
  1,000,000 0.20 

        
    

  0601   
 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

1,000,000     1,000,000 0.20 

   630   Водоснабдевање 1,000,000   1,000,000 0.20 

    0001  Водоснабдевање 1,000,000     1,000,000 0.20 

     451 Нефинансијска имовина 1,000,000   1,000,000 0.20 

        
    

 4.13    
 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

2,800,000   3,069,350 5,869,350 1.17 

      Извори финансирања за главу 4.13      

     01 Приходи из буџета 2,800,000 
  2,800,000 0.56 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

 

 3,069,350 3,069,350 0.61 

        
    

  0401   
 ПОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

2,800,000   3,069,350 5,869,350 1.17 

   560  

 Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 

2,800,000  3,069,350 5,869,350 1.17 

    0001 
 Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности 

2,369,350     2,369,350 0.47 

     423 Услуге по уговору 1,019,350 
  1,019,350 0.20 

     511 Зграде и грађевински објекти 1,350,000 
  1,350,000 0.27 

        
    

    0002  Управљање комуналним отпадом 330,650   3,069,350 3,400,000 0.68 

     421 Стални трошкови 330,650 
 969,350 1,300,000 0.26 

     511 Зграде и грађевински објекти  
 2,100,000 2,100,000 0.42 

        
    

    0003 
 Праћење квалитета елемената 

животне средине 

100,000     100,000 0.02 

     424 Специјализоване услуге 100,000 
  100,000 0.02 

        
    

 4.14    
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

5,500,000     5,500,000 1.10 

      Извори финансирања за главу 4.14      

     01 Приходи из буџета 5,500,000 
  5,500,000 1.10 

        
    

  0101   
 ПОГРАМ 5: РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

5,500,000     5,500,000 1.10 

   421   Пољопривреда 5,500,000   5,500,000 1.10 

    0001 
 Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 

700,000     700,000 0.14 

     
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 

700,000 

  700,000 0.14 

        
    

    0002 
 Подстицај пољопривредној 

производњи 

4,800,000     4,800,000 0.96 

     
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 

4,800,000 

  4,800,000 0.96 

      Извори финансирања за раздео 14  
    

     

   

    

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

     
01 Приходи из буџета 412,403,905 

  412,403,905 

82.2
0 

     03 Социјални доприноси  
 

200,000 
200,000 0.04 

     
04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

 

5,714,600 

 

5,714,600 1.14 

     06 Донације од међународних организација  
 

22,883,480 
22,883,480 4.56 

     07 Трансфери од осталих нивоа власти  
 

12,670,335 
12,670,335 2.53 

     10 Примања од домаћих задуживања  
 

38,286,303 
38,286,303 7.63 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

 

 

6,816,951 

6,816,951 1.36 

     
15 Неутрошена средства донације из 

претходне године 
 

 
2,304,426 

2,304,426 0.46 

     
16 Родитељски динанр за ваннаставне 

активности 

 

 

400,000 

400,000 0.08 

      УКУПНО  412,403,905 5,714,600 83,561,495 501,680,000 
100 

 
 

Члан 7. 

 Ову одлуку објавити у службеном листу општине Бољевац и доставити Министарству финансија. 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у службеном листу општине Бољевац. 

 

 

Број: 06-31/2015-I/3 

Бољевац, 31.03.2015. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                          Љубиша Јаношевић, дипл. правник.с.р 

 

6 

 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 39. 

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

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  31. 03. 2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на  прву измену Програма 

пословања  ЈКП „Услуга“ у Бољевцу за 2015. годину, бр. 

187  од  13. 03. 2015. године. 

 

II 

Ову Одлуку са Програмом доставити: 

  

1. Министарству финансија, сектору за 

јавна предузећа, 

2. Министарству трговине, туризма и 

телекомуникације, 

3. Министарству привреде  и 

4. Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања 

 

на даљу надлежност. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/4.1 

Бољевац, 31. 03. 2015. године  

                                                                                                             

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

7 

На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС„ бр.129/2007 и 83/2014- 

др.закон), члана 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник  РС ", бр. 119/2012, 116/2013 – 

аутентично тумачење и 44/2014 - др.закон), члана 2. и 3. 

Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС„ 

бр.88/2011) и члана 39. Статута општине Бољевац 

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

Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној  31. 

03. 2015. године донела је  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ БОЉЕВАЦ 

Број 06-18/2013-I/6 од 21.02.2013.године  

 

Члан 1. 

Мења се члан 3 став 2. Оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац и сада гласи: 
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„Поред делатности из става 1. овог члана  ЈКП 

''Услуга'' Бољевац обављаће и следеће комуналне 

делатности: 

1. снабдевање водом за пиће која  обухвата 

захватање, пречишћавање, прераду и 

испорука воде водоводном мрежом до 

мерног инструмента потрошача, 

обухватајући и мерни инструмент;  

2. пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода која обухвата сакупљање, 

одвођење, пречишћавање и испуштање 

отпадних, атмосферских и површинских 

вода са површина јавне намене, односно од 

прикључка корисника на уличну 

канализациону мрежу, третман отпадних 

вода у постројењу за пречишћавање, 

црпљење, одвоз и третирање фекалија из 

септичких јама;  

3. производња и дистрибуција топлотне 

енергије - централизовану производњу и 

дистрибуција у више објеката водене паре, 

топле или вреле воде за потребе грејања;  

4. управљање гробљима која обухвата 

одржавање гробља и објеката, који се налазе 

у склопу гробља (капела), сахрањивање, 

одржавање пасивних гробаља и спомен 

обележја, као и превоз посмртних остатака 

умрлог од места смрти до мртвачнице на 

гробљу или до крематоријума;  

5. управљање јавним паркиралиштима које 

обухвата стварање и одржавање услова за 

коришћење јавних саобраћајних површина и 

посебних простора одређених за паркирање 

моторних возила, као и уклањање и 

премештање паркираних возила и 

постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила по налогу надлежног 

органа;  

6. управљање пијацама које обухвата 

комунално опремање, одржавање и 

организацију делатности на затвореним и 

отвореним просторима, који су намењени за 

обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа; 

7. одржавање јавних зелених површина које 

обухвата уређење, текуће и инвестиционо 

одржавање и санација зелених спортско  

рекреативних површина и приобаља; 

8. делатност зоохигијене која обухвата 

хватање, збрињавање, ветеринарска нега и 

смештај напуштених и изгубљених 

животиња (паса и мачака) у прихватилишта 

за животиње, лишавање живота за 

неизлечиво болесне и повређене напуштене 

и изгубљене животиње, контрола и смањење 

популације напуштених паса и мачака, 

нешкодљиво уклањање лешева животиња са 

површина јавне намене до објеката за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада 

животињског порекла, спровођење мера 

контроле и смањења популације штетних 

организама, глодара и инсеката спровођењем 

мера дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације на површинама јавне намене.“ 

 

Члан 2. 

У  члану 14. ставу 2. Оснивачког акта  после десете 

алинеје додају се алинеје: 

               „0811 – Експлоатација грађевинског и украсног 

камена, кречњака, гипса, креде, 

 - 3832- Поновна употреба разврстаних 

материјала,  

 - 4211 - Изградња путева и аутопутева, 

               -0812 - Експлоатација шљунка,песка, глине и 

каолина, 

 - 4311 - Рушење  објеката, 

 - 4312 - Припремна градилишта, 

 - 3822 -  Третман и одлагање опасног отпада,  

  -9609 - Остале непоменуте личне услужне 

делатности.“ 

 

 Члан 3. 

Док се не створе услови за обављање делатности 

3822 и 9609, ЈКП „Услуга“ Бољевац закључиваће уговоре 

са овлашћеним организацијама ради обављања појединих 

послова из области наведених делатности. 

 

Члан 4. 

У свему осталом Оснивачки акт Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац бр. 06-18/2013-

I/6 од 21.02.2013.године и Измена Оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац бр.06-

121 / 2014-I/2 од 16. 12. 2014. године остају на снази. 

 

Члан 5. 

Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац је 

дужно да усагласи Статут са Изменом Оснивачког акта у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Измене 

Оснивачког акта. 

Члан 6. 

Ова  Измена Оснивачког акта ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

Општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/4.2  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

        ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 10. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник РС'', бр. 16/97, 42/98) и члана 39. 

Статута Општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  31. 03. 2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности ЈКП ''Услуга'' Бољевац за 

поверавање дела послова грејања 

 

Члан 1.  

 Скупштина општине Бољевац даје сагласност ЈКП 

''Услуга''  у Бољевцу да у складу са чланом 10. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 

88/2011), поједине послове из оквира   делатности 

грејања, може поверити другом правном лицу или 
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предузетнику, а у циљу ефикасније и рационалније 

испоруке грејања, на период од 10 година. 

 

Члан 2.  

 Обавезује се ЈКП ''Услуга'' у Бољевцу да поступак 

поверавања појединих послове из оквира делатности 

грејања спроведе у складу са Законом о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/2011), 

Одлуком о условима и начину поверавања обављања 

комуналних делатности на територији општине Бољевац 

(''Службени лист општина Бољевац, Бор'', бр.14/07), 

Одлуком о пружању услуге грејања (''Службени лист 

општина Бољевац, Бор'', бр.8/01, 28/01, 12/02, 4/05, 3/06, 

2/2013)  и другим прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 3. 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 31 / 2015-I/4.3 

Бољевац, 31. 03. 2015. године. 

 

        ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 39. 

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

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  31. 03. 2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на  прву измену Програма 

пословања  ЈП  Дирекција за планирање и изградњу 

Бољевац за 2015. годину. 

 

II 

Ову Одлуку са Програмом доставити: 

  

1. Министарству финансија, сектору за 

јавна предузећа, 

2. Министарству трговине, туризма и 

телекомуникације, 

3. Министарству привреде  и 

4. Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања 

 

на даљу надлежност. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/5.1 

Бољевац, 31. 03. 2015. године  

 

                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС„ бр.129/2007 и 83/2014- 

др.закон), члана 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник  РС ", бр. 119/2012, 116/2013 – 

аутентично тумачење и 44/2014 - др.закон), члана 2. и 3. 

Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС„ 

бр.88/2011), члана 91. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС„ бр72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 

50/2013- одлука УС и 98/2013-одлука УС), чл. 8 ст.2.  

Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС„ бр. 

101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и104/2013)  и члана 

39. Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, бр.1/2008), Скупштина општине Бољевац  на 

седници одржаној 31. 03. 2015. године донела је  

 

ОДЛУКУ О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ“ 

БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 Назив  Одлуке о оснивању јавног предузећа 

''Дирекција за планирање и изградњу'' Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.19/2014) мења се 

и гласи: ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ  БОЉЕВАЦ 

 

Члан 2.  

 У члану 1. став 1.  наведене Одлуке речи: „ Дирекција 

за планирање и изградњу“, мењају се речима: Дирекција 

за планирање и изградњу. 

 

Члан 3.  

 У члану 5. став 1. и 2. речи: „ Дирекција за 

планирање и изградњу“, мењају се речима: Дирекција за 

планирање и изградњу. 

 

Члан 4.  

 У члану 7. став 2. и 3.(штамбиљ) речи: 

„Дирекција за планирање и изградњу“, мењају се речима: 

Дирекција за планирање и изградњу. 

 

Члан 5.  

 У члану 10. ставу 2. брише се тачка  стављају се тачка 

и зарез (;) и додају се следеће делатности: 

 

''4221 – Изградња цевовода; 

 4110 – Разрада грађевинских пројеката.'' 

 

Члан 6. 

Дирекција је дужна да усклади Статут Јавног 

предузећа Дирекција за планирање и изградњу са 

Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Jавног 

предузећа  Дирекција за планирање и изградњу Бољевац 

у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о 

измени Одлуке о оснивању јавног предузећа Дирекција 

за планирање и изградњу Бољевац. 

    

Члан 7.  

 Ова Одлука ступа на снагу 8(осмог) дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/5.2 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

         ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 39. 

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

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  31. 03. 2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Одлуку о давању 

сагласности о усвајању Програма о изменама и допунама 

Програма пословања ЈП ''Боговина'' Бор за 2015. годину, 

бр. 95 од 11. 03. 2015. године. 

 

II 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/6.1 

Бољевац, 31. 03. 2015. године  

 

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 

4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12 и 44/2014- др.закон) 

и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08), Скупштинa општине 

Бољевац, на седници одржаној  дана 31. 03. 2015. године, 

донела је  

 

 О  Д  Л  У  К  У 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  

''БОГОВИНА'' БОР  

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се промена  оснивачког акта – 

Одлуке о заједничком оснивању Јавног предузећа за 

изградњу и експлоатацију регионалног водосистема 

''Боговина'' Бор (''Службени лист општина Бољевац, 

Бор...'', бр. 15/1990,15/1998) којим је организовано као 

јавно предузеће за изградњу и експлоатацију регионалног 

водосистема „Боговина“ Бор, уписано у регистар 

Агенције за привредне регистре Решењем БД. 26783/2005 

од 27.06.2005. године, ради усклађивања са одредбама 

Закона о јавним предузећима. 

Члан 2. 

 Оснива се Јавно предузеће ''Боговина'' Бор (у даљем 

тексту:  Предузеће) ради обезбеђивања услова за 

изградњу и експлоатацију регионалног водосистема  чији 

су оснивачи општина Бор, општина Бољевац, општина 

Књажевац и општина Неготин. 

Члан 3. 

  Предузеће се оснива ради изградње и експлоатације 

регионалног водосистема и  ради обезбеђивања 

недостајућих количина воде за пиће општина Бор и 

Бољевац из прве фазе изградње водосистема.  

Члан 4.  

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и  

Предузећа  у обављању делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

 1)  назив и седиште оснивача; 

 2)  пословно име и седиште  предузећа;  

 3)  претежна делатност  предузећа;  

 4) права, обавезе и одговорности оснивача према 

предузећу и  предузећа  према оснивачу; 

 5) услови и начин утврђивања и распоређивања 

добити, односно начину покрића губитака и сношењу 

ризика; 

 6)  услови и начин задуживања  предузећа;  

 7)  заступање  предузећа;  

 8)  износ основног капитала, као и опис, врста и 

вредност неновчаног улога; 

 9)  органи  предузећа;  

 10) имовина која се не може отуђити; 

 11)  располагање (отуђење и прибављање) стварима у 

јавној својини која су пренета у својину  предузећа  у 

складу са законом; 

 12)  заштита животне средине; 

 13) друга питања од значаја за несметано обављање 

делатности за коју се оснива  предузеће . 

Члан 5. 

 Оснивачи   Предузећа  су : општина Бор, општина 

Бољевац, општина Књажевац и општина Неготин (у 

даљем тексту: oснивачи). 

 Права оснивача  остварују Скупштине општина 

oснивача.  

Члан 6. 

  Предузеће  има статус правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом,   у 

правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и 

иступа у своје име и за свој рачун. 

Члан 7. 

  Предузеће  за своје обавезе одговара целокупном 

својом имовином. 

 Оснивачи не одговарају за обавезе Предузећа, осим у 

случајевима прописаним законом. 

Члан 8. 

  Предузеће  заступа и представља директор. 

Члан 9. 

  Предузеће послује под следећим пословним именом: 

Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију 

регионалног водосистема  ''Боговина'' Бор. 

 Скраћено пословно име је ЈП ''Боговина'' Бор.  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор 

Предузећа уз сагласност oснивача. 

Члан 10. 

 Седиште  Предузећа  је у Бору, Чочетова бр.16. 

 О промени седишта  Предузећа одлучује Надзорни 

одбор, уз сагласност oснивача. 

Члан 11. 
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 Предузеће има  печат и штамбиљ чији се  изглед 

и садржина утврђују Статутом. 

Члан 12. 

  Предузеће се за обављање своје делатности  утврђене 

овом одлуком уписује у регистар, у складу са законом 

којим се уређује правни положај привредних друштава и 

поступак регистрације. 

Члан 13. 

  Предузеће послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора  Предузећа уређује се унутрашња 

организација и систематизација послова. 

 

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 14. 

 Претежна делатност  Предузећа  је: 

7022  консултантске активности у вези са пословањем и 

осталим активностима 

Осим претежне делатности  Предузеће ће 

обављати и друге делатности и то: 

4291 изградња хидротехничких објеката, , 

4313 испитивање терена бушењем и сондирањем, 

4672 трговина на велико металима и металним рудама, 

4675 трговина на велико хемијским производима, 

3511 производња електричне енергије, 

3900 санација, рекултивација и друге услуге у области 

управљања отпадом 

    Предузеће може без уписа у регистар да врши и 

друге делатности које служе обављању претежне 

делатности, уколико за те делатности испуњава услове 

предвиђене законом. 

 О промени делатности  Предузећа  као и о обављању 

других делатности које служе обављању претежне 

делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

oснивача, у складу са законом. 

  

III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 15. 

 Укупан основни капитал Предузећа чини улог у 

новцу у укупном износу од 646.261.920,00 динара. 

 Удео општине Бор у основном капиталу  Предузећа је  

92,34%. 

 Удео општине Неготин у основном капиталу 

Предузећа је  4,96%. 

 Удео општине Бољевац у основном капиталу 

Предузећа је  1,89%. 

 Удео општине Књажевац у основном капиталу 

Предузећа је 0,81%. 

Члан 16. 

 Имовину  Предузећа  чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним 

средствима и хартијама од вредности и друга имовинска 

права која су пренета у својину Предузећа  укључујући и 

право коришћења на стварима у јавној својини општине. 

  Предузеће може користити средства у јавној и 

другим облицима својине, у складу са законом, одлуком 

oснивача и посебним уговором којим се регулишу 

међусобни односи, права и обавезе  Предузећа  са једне и  

oснивача, са друге стране.  

Члан 17. 

 Предузеће не може да отуђи објекте и друге 

непокретности, постројења и уређаје који су у функцији 

обављања делатности од општег интереса, осим ради 

њихове замене због дотрајалости, модернизације или 

техничко – технолошких унапређења. 

Члан 18. 

 Прибављање и отуђење имовине веће вредности која 

је у непосредној функцији обављања делатности од 

општег интереса врши се уз сагласност oснивача. 

 Под прибављањем и отуђењем имовине веће 

вредности сматра се пренос или више повезаних преноса, 

чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија 

тржишна вредност у моменту доношења одлуке 

представља најмање 30% од књиговодствене вредности 

имовине предузећа у последњем годишњем билансу 

стања. 

Члан 19. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал  

Предузећа, у складу са законом и актима oснивача. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана 

оснивач стиче уделе у  Предузећу, као и права по основу 

тих удела. 

 Капитал у  Предузећу подељен на уделе, уписује се у 

регистар. 

Члан 20. 

 О повећању или смањењу основног капитала  

Предузећа одлучују oснивачи у складу са законом. 

Члан 21. 

 Предузеће у обављању својих делатности, стиче и 

прибавља средства из следећих извора:             

1) продајом производа и услуга, 

2) из кредита, 

3) из донација и поклона, 

4) из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије  и 

5) из осталих извора, у складу са законом. 

Члан 22. 

 Средства за рад Предузећа  обезбеђују оснивачи без 

обавезе враћања, на следећи начин: 

1. Оснивач општина Бор обезбеђује основна средства, 

опрему и инвентар, као и пословни простор површине 

100 м², 

2. Новчана средства за бруто плате обезбеђују  општине 

Бор и Бољевац сразмерно количини воде коју преузимају  

из прелазног решења водоснабдевања и то општина Бор 

90%, а општина Бољевац 10%, 

3. Недостајућа средства за: 

- електричну енергију 

- материјалне трошкове за рад Предузећа (канцеларијски 

материјал, контрола исправности воде за пиће, санитарни 

преглед радника, гориво, регистрацију и одржавање 

возила, путне трошкове за долазак и одлазак радника са 

посла, законске обавезе ( осигурање имовине и радника, 

фирмарина, таксе, провизије и сл.),  

- награде и солидарну помоћ 

 За ове потребе средства се обезбеђују на начин и у 

пороцентима из тачке 2. овог члана. 

 Учешће у финансирању из тачке 2. и 3. овог члана 

остаје до завршетка главног објекта бране са 

акумулацијом и постројења за пречишћавање воде када 

ће општине оснивачи уговором регулисати даљи начин 

финансирања Предузећа. 

Члан 23. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга  

Предузеће уређује посебном одлуком, коју доноси 

Надзорни одбор,  уз сагласност oснивача, у складу са 

законом. 

 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу 

са начелима прописаним Законом којим је уређена 

комунална делатност. 

Члан 24. 
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  Предузеће је обавезно да захтев за измену цена 

производа  укључи у свој годишњи програм пословања, у 

складу са чланом 25. ове одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који 

су укључени у методологију за обрачунавање цена, 

Предузеће може да током пословне године  поднесе 

oснивачима детаљно образложен захтев за одобрење 

измене цена услуга, заједно са изменама годишњег 

Програма пословања. 

 Измене годишњег програма пословања са предлогом 

за измену цена се достављају oснивачима.  

Члан 25. 

Унапређење рада и развоја  Предузећа, заснива 

се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја, 

који доноси Надзорни одбор.За сваку календарску 

годину  Предузеће доноси годишњи програм пословања 

(у даљем тексту: програм) и доставља га oснивачима 

ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра 

текуће године за наредну годину. Програм се сматра 

донетим када на њега сагласност дају сви 

oснивачи.Садржина програма, као и питања која се 

односе на последице недоношења програма, прописани 

су законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. Предузеће је дужно да у складу са законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа, 

омогући надлежним органима праћење реализације 

програма и контролу редовности плаћања.   

 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

Члан 26. 

 По основу учешћа у основном капиталу Предузећа,  

oснивачи имају следећа права: 

 -  право управљања  Предузећем  на начин утврђен 

Статутом  Предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити  Предузећа; 

 -  право  на информисање о пословању  Предузећа; 

 -  право на учествовањеу расподели ликвидационе 

или стечајне масе, након престанка  Предузећа стечајем 

или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

 -  друга права у складу са законом. 

Члан 27. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за 

коју је  Предузеће  основано,  oснивачи дају сагласност 

на: 

 -   статут  Предузећа; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

            - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др) 

осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност 

даје други државни орган, 

 -  располагање (прибављање и отуђење) средствима у 

јавној својини која су пренета у својину  Предузећа, веће 

вредности, која је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог 

капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 

својинској трансформацији и 

 -   друге одлуке којима се уређује обављање 

делатности од општег интереса у складу са законом и 

овом одлуком. 

Члан 28. 

  Предузеће је дужно да делатност од општег интереса 

за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује 

стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима, такође је дужно да предузима 

мере и активности за редовно одржавање и несметано 

функционисање постројења и других објеката 

неопходних за обављање своје делатности, у складу са 

законима и другим прописима којима се уређују услови 

обављања делатности од општег интереса због које је 

основано. 

 

V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

Члан 29. 

  Предузеће  послује по тржишним условима, у складу 

са законом у обављању своје претежне делатности. 

Члан 30. 

 Добит Предузећа  утврђена у складу са законом, може 

се расподелити за повећање основног капитала, резерве 

или за друге намене, у складу са законом и посебном 

одлуком општина оснивача. 

 Пословни резултат  Предузећа утврђује се у 

временским периодима, на начин и по поступку 

утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни 

одбор, уз сагласност општина оснивача.                                       

          Одлуку о начину покрића губитка Предузећа 

доноси Надзорни одбор, уз сагласност општина 

оснивача. 

 

VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 31. 

 Управљање у  Предузећу  је организовано као 

једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор, 

 2) Директор. 

 

1) Надзорни одбор 

Члан 32. 

 Надзорни одбор има три члана и то  председника и 

два члана које именују oснивачи, на период од четири 

године, под условима, на начин и по поступку  

утврђеним законом.                           

          Чланове Надзорног одбора именују оснивачи из 

члана 3. ове Одлуке. Председника Надзорног одбора 

именује општина оснивач која има највећи проценат 

учешћа  у капиталу Предузећа. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда 

запослених, на начин и по поступку који је утврђен 

Статутом  Предузећа.  

Члан 33. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове: 

 -  да је пунолетно и пословно способно; 

 - да има стечено високо образовање трећег или другог 

степена, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

 -  да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 

основано  Предузеће; 

 -  најмање три године искуства на руководећем 

положају; 

 - да поседује стручност из области финансија, права 

или корпоративног управљања; 
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 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну 

за кривична дела против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности  

Предузећа. 

Члан 34. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора 

престаје истеком периода на који су именовани, оставком 

или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају 

се пре истека периода на који су именовани, уколико: 

 - Надзорни одбор не достави  оснивачима на 

сагласност годишњи програм пословања, 

 - Оснивачи не прихвате финансијски извештај  

Предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред 

надлежним органима у случају постојања сумње да 

одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа 

кршењем директорских дужности, несавесним 

понашањем и на други начин. 

 Председник и чланови Надзорног одбора могу се 

разрешити пре истека периода на који су именовани, 

уколико Предузеће не испуни годишњи програм 

пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је 

престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 

именовања новог Надзорног одбора, односно именовање 

новог председника или члана Надзорног одбора. 

Члан 35. 

 Надзорни одбор: 

 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  

предузећа и стара се о њиховој реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност 

оснивача; 

 4) надзире рад директора: 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  

Предузећа; 

 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 

управљања ризицима; 

 7) утврђује финансијске извештаје  Предузећа и 

доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

 9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 

 10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 

 11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са  законом, статутом и 

одлуком оснивача; 

 12) закључује уговоре о раду на одређено време са 

директором Предузећа. 

 13) врши друге послове у складу са овим законом, 

статутом и прописима којима се утврђује правни положај 

привредних друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 

питањима из своје надлежности на директора или друго 

лице у  Предузећу. 

Члан 36. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право 

на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђују 

оснивачи на основу извештаја о степену реализације 

програма пословања  Предузећа . 

 

2) Директор  

Члан 37. 

 Директора Предузећа именује оснивач који има 

највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа, на 

период од четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

            Јавни конкурс за именовање директора Предузећа 

спроводи се на начин прописан законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа. Одлуку о спровођењу 

конкурса за именовање директора доноси  општина 

оснивач која има највећи проценат учешћа у капиталу 

предузећа.  

 

 На услове за именовање директора предузећа, сходно 

се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник 

РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).  

 Статутом ће се одредити и други услови које лице 

мора испунити да би могло бити именовано за директора 

Предузећа. 

Члан 38. 

 Директор Предузећа заснива радни однос на одређено 

време.  

Директор Предузећа је јавни функционер у 

смислу закона којим се регулише област вршење јавних 

функција.  

Члан 39. 

 Директор  Предузећа: 

 1) представља и заступа Предузеће; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање Предузећа; 

 4) одговара за законитост рада Предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење; 

 6) предлаже финансијске извештаје; 

 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 

 8) врши друге послове утврђене законом и статутом 

Предузећа. 

Члан 40. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на 

стимулацију у случају кад Предузеће послује са 

позитивним пословним резултатима. 

 Одлуку о исплати стимулације доносе оснивачи. 

Члан 41. 

Директор  Предузећа именује се по спроведеном 

јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним 

предузећима.  

Члан 42. 

Јавни конкурс за именовање директора спроводи 

Комисија за именовања (у даљем тексту: Комисија), у 

складу са Законом о јавним предузећима. 

Комисију из става 1. овог члана образује 

општина оснивач која има највећи проценат учешћа у 

капиталу предузећа и то тако да председника Комисије 

предлаже општина која има највећи проценат учешћа у 

капиталу предузећа, а по једног члана остале општине 

оснивачи. 

Комисија има председника и четири члана. 

Председника Комисије предлаже Општинско 

веће општине Бор, 3 члана комисије надлежни органи 

тих општина оснивача, док се четврти члан Комисије 
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именује на предлог Сталне конференције градова и 

општина.  

Председник и чланови Комисије  именују се на 

период од три године.  

Општинска управа општине Бор - Одељење за 

привреду и друштвене делатности на основу листе за 

именовање и записника о изборном поступку, припрема 

предлог акта о именовању и доставља га Скупштини 

општине Бор.  

Члан 43. 

Мандат директора престаје истеком периода на 

који је именован, оставком и разрешењем. 

          Члан 44. 

Оставка се у писаној форми подноси оснивачу- 

општини која има највеће процентуално учешће у 

капиталу Предузећа. 

             Члан 45. 

Оснивач-општина која има највеће процентуално 

учешће у капиталу Предузећа разрешава директора пре 

истека рока на који је именован:  

1) уколико у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора Предузећа;  

2) уколико се утврди да је, због нестручног, 

несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у 

доношењу и извршавању одлука и организовању послова 

у Предузећу, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања Предузећа, 

односно од плана пословања Предузећа;  

3) уколико у току трајања мандата буде 

правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 

затвора;  

4) у другим случајевима прописаним законом.  

Члан 46. 

Оснивач-општина која има највеће процентуално 

учешће у капиталу Предузећа може разрешити директора 

пре истека рока на који је именован:  

1) уколико не спроведе годишњи програм 

пословања;  

2) уколико усвојени програм не спроводи у 

складу са смерницама економске политике у области 

зарада;  

3) уколико не поштује рокове за измирење 

обавеза Предузећа према привредним субјектима 

утврђених законом којим се регулишу рокови измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;  

4) уколико не извршава одлуке надзорног 

одбора;  

5) уколико се утврди да делује на штету 

Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним 

понашањем или на други начин;  

6) уколико се утврди да је, због нестручног, 

несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у 

доношењу и извршавању одлука и организовању послова 

у Предузећу, дошло до одступања од остваривања 

основног циља пословања Предузећа, односно од плана 

пословања Предузећа;  

7) уколико не примени рачуноводствене 

стандарде у припреми финансијских извештаја;  

8) у другим случајевима прописаним законом. 

Предлог за разрешење директора Предузећа 

може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора 

бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење.  

Члан 47. 

Директор  Предузећа ће бити суспендован 

уколико против директора ступи на снагу оптужница за 

кривична дела против привреде, правног саобраћаја или 

службене дужности.  

Оснивач- општина која има највеће 

процентуално учешће у капиталу Предузећа доноси 

решење о суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак правоснажно не 

оконча. 

Члан 48. 

 Оснивач-општина која има највеће процентуално 

учешће у капиталу Предузећа може именовати  вршиоца 

дужности директора у следећим случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат због истека 

периода на који је именован, због подношења оставке  

или у случају разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији 

директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне способности 

директора. 

 Вршилац дужности може бити именован на период 

који није дужи од шест месеци. 

 У нарочито оправданим случајевима оснивач из става 

1. овог члана може донети одлуку о именовању вршиоца 

дужности директора на још један период од шест месеци. 

 

VII   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

Члан 49. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

оснивачи могу предузети мере прописане законом, ради 

обезбеђења услова за несметано функционисање и 

обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

- промену унутрашње организације  Предузећа; 

- разрешава директора и именује привременог 

директора  Предузећа; 

- ограничење права појединих делова  Предузећа 

да иступају у правном промету са трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања 

појединим средствима у јавној својини. 

Члан 50. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради 

заштите својих професионалних и екомских интереса по 

основу рада. 

 У Предузећу  право на штрајк запослени остварују у 

складу са законом, колективним уговором и посебним 

актом оснивача. 

 У случају штрајка радника   мора се обезбедити 

минимум процеса рада у обављању делатности од општег 

интереса. 

 Минимум процеса рада утврђују оснивачи, посебном 

одлуком у складу са законом. 

Уколико се услови не обезбеде надлежни 

извршни орган јединице локалне самоуправе, предузима 

неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне 

последице за живот и здравље људи или њихову 

безбедност и безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњиве последице, и то: 

-  увођење радне овабезе, 

- радно ангажовање запослених из других 

техничко-технолошких система или запошљавање и 

радно ангажовање нових лица, 

- покретање поступка за утврђивање 

одговорности директора и председника и чланова 

надзорног одбора  Предузећа. 
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Члан 51. 

 Статутом, општим актима и другим актима Предузећа 

ближе се уређују унутрашња организација  Предузећа, 

делокруг органа и друга питања од значаја за рад и 

пословање  Предузећа, у складу са законом и овом 

одлуком. 

Члан 52. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног 

односа уређују се колективним уговором  Предузећа  у 

складу са законом. 

 Колективни уговор  Предузећа  мора бити сагласан са 

законом, општим и посебним колективним уговором. 

Члан 53. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу 

и здрављем на раду остварују се у складу са законом и 

прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима  Предузећа  или 

уговором о раду. 

Члан 54. 

  Предузеће  је дужно 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. 

 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 

активности предузећа ради заштите животне средине, 

сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 

област заштите животне средине. 

Члан 55. 

 Рад  Предузећа је јаван. 

 За јавност рада  Предузећа  одговоран је директор. 

Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се 

редовним извештавањем јавности о програму рада 

Предузећа и реализацији програма, као и о другим 

чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а 

нарочито: о ревидираним финансијским годишњим 

извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на 

тај извештај, извештај о посебним или ванредним 

ревизијама, о саставу надзорног одбора, о имену 

директора, о организационој структури  Предузећа, као и 

о начину комуникације са јавношћу. 

 Предузеће је дужно да усвојени програм 

пословања и тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег програма пословања, ревидиране финансијске 

годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног 

ревизора на те извештаје, састав и контакте надзорног 

одбора и директора, као и друга питања значајна за 

јавност, објављује на својој интернет страници.   

Члан 56. 

 Доступност информација од јавног значаја  Предузеће 

врши у складу са одредбама закона који регулише област 

слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Члан 57. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 

утврђени одлуком директора или Надзорног одбора  

Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 

било противно пословању  Предузећа и штетило би 

његовом пословном угледу и интересима. 

 

VIII    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Члан 58. 

 Општи акти  Предузећа су Статут и други општи акти 

утврђени законом. 

 Статут је основни општи акт  Предузећа . 

 Други општи акти Предузећа морају бити у 

сагласности са Статутом  Предузећа. 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени 

појединци у Предузећу, морају бити у складу са општим 

актима  Предузећа. 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. 

  Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом 

одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

 Остала општа акта надлежни органи Предузећа  су 

дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу Статута  Предузећа. 

    Члан 60. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о заједничком оснивању Јавног предузећа за 

изградњу и експлоатацију регионалног водосистема 

''Боговина'' Бор (''Службени лист општина Бољевац, 

Бор...'', бр. 15/1990,15/1998).  

       Члан 61. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Оснивачки акт јавног предузећа ''Боговина'' Бор 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.2/2013). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/6.2 
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На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

I 

Усваја се Програм развоја директних и 

индиректних корисника буџета општине Бољевац за 

2015. годину. 

 

II 

Одлуку доставити: Општинској управи Бољевац- 

Oдељењу за привреду, пољопривреду и развој  и архиви. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/7 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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14 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Усваја се  Стратегија развоја малих и средњих 

предузећа и предузетништва општине Бољевац. 

 

II 

Одлуку доставити: помоћнику председника  и 

архиви. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/8 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

                                              

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

15 

На основу члана 35. Став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014 и бр. 145/2014), члана 39. Статута Општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“ број 

1/2008), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 31.03.2015. године доноси  

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

НИКОЛИЋ РОСЕ ИЗ ОСНИЋА 

 

 

Н А Р У Ч И ЛА Ц:     ОПШТИНА БОЉЕВАЦ, 

      КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 24. БОЉЕВАЦ 

 

  

Садржај: 

  

 

УВОД 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.1. Правни основ 

1.2. Плански основ 

 

2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

2.1. Граница плана 

2.2. Упућени захтеви  надлежним предузећима и радним 

организацијама 

 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1. Грађевинско подручје и намена површина 

3.2. Површине јавне намене 

3.3. Врста изградње 

3.4. Трасе и регулација саобраћајница 

3.5. Мрежа и капацитети јавне комуналне 

инфраструктуре 

3.6. Заштићени објекти и споменици културе 

 

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 

4.1. Циљеви уређења и изградње 

 

5. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА 

5.1. Површине јавне намене 

5.2. Намена површина 

5.3. Намена простора 

5.4. Мрежа комуналне инфраструктуре 

5.5. Регулација објеката и саобраћајница 

   5.6. Меере заштите природне седине и природних 

добара 

   5.7. Мере за повећање енергетске ефикасности 

планираног подручја 

5.8. Мере заштите пољопривредног земљишта 

   5.9. Спровођење плана 

  

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

Графички прилози 

 

1. Катастарско- топографски план    

 

2. Изводи из ПП-а Бољевца 

    

3. Планирана намена површина     

   

4. Подела на целине - блокове 

 

5. План саобраћаја,  нивелације и регулације 

 

6. Партерно уређење 

 

7. Комунална инфраструктура              

 

8. Ортофотоснимак са границом и регулацијом 

 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

УВОД 

  

План детаљне регулације израђен је на основу  Одлуке 

Скупштине општине Бољевац о изради Плана детаљне 

регулације за потребе Николић Росе из Оснића, број: 06-

87/2014-И/8 од 04.09.201. године. Нацрт плана израђен је 

у складу са чл.48. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-испр., 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 

98/2013 – одлука УС и 132/2014) и чл.52. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде планских 

докумената (''Сл. гласник РС'' бр. 31/10). 

Израду Плана детаљне регулације финансира Николић 

Роса из Оснића. Међусобним уговором Николић Роса из 

Оснића и АПБ „Проингарх“ из Зајечара, договорена је 

израда Плана детаљне регулације. 
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За израду Плана детаљне регулације Николић Роса из 

Оснића је обезбедила катастарске подлоге, снимљено је 

постојеће стање и урађен је катастарско топографски 

план. 

Остала потребна документа, услови и сагласности од 

надлежних институција и јавних предузећа, за израду 

плана и заштиту простора прибављена су од стране 

Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и 

грађевинарство Oпштинске управе Бољевац. 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

1.1. Правни основ 

 

• Закону о планирању и изградњу (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/09 , 81/09-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 

42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, /2013 – одлука УС и 

132/2014); 

• Правилника о садржини, начину и поступку израде 

планских докумената (''Сл.гласник РС'' бр.50/2011). 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације за потребе 

Николић Росе из Оснића, број: 06-87/2014-И/4 од 

04.09.2014. године; 

 

1.2. Плански основ 

• Просторни план општине Бољевац („Сл. Лист 

општина“, бр. 15-2/11 од 12.12.2011.) 

• Мишљење Комисије за планове 06-61/2014-И од 

14.07. 2014. Године 

 

2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

2.1. Граница плана 

Одлука о изради Плана детаљне регулације донета је за 

потребе Николић Росе, у циљу измештања дела трасе 

локалног пута кп. Бр. 4709 КО Оснић и легализације 

објеката који су на њој изграђени, у граници која 

обухвата следеће катастарске парцеле: 

Прелиминара граница полази од тромеђе између кп. Б. 

4709, 4699 и 4697 па прелази пут кп. Бр. 4709 и иде 

источно између 4709 и 4720 и даље иде према 

североистоку, прелази преко кп. Бр. 4710 као и даље 

према северу па прелази преко кп. Бр. 4728/1 до кп. Бр. 

4709, затим сече кп. Бр. 4709 и иде њеном границом 

према југу и граничи се са кп.бр. 4680, 4697 и 4698 а онда 

према југозападу преко кп. Бр. 4697 до почетне тачке.. 

Прелиминарна површина у граници обухвата Плана 

детаљне регулације за потребе Николић Росе из Оснића 

је око 1.312,29м2.   

2.2. Упућени захтеви надлежним предузећима и радним 

организацијама  

• Привредно друштво за дистрибуцију електричне 

енергије „Југоисток“ Д.О.О.Ниш огранак  Зајечар, погон 

Зајечар, пословница Бољевац 

• Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац 

• ПТТ „Бор“ РЈ Бољевац 

 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1. Грађевинско подручје и намена површина 

 

Земљиште у граници Плана има статус грађевинског 

земљишта у грађевинском подручју, пољопривредно 

земљиште и остало земљиште – површина јавне намене.  

Претежну намену предметне територије чини постојеће 

рурално становање. 

 Локални некатегорисани пут кп. Бр. 4709 Ко Оснић 

спаја општински пут, који повезује село Оснић са 

магистралним путем Параћин – Зајечар, и околне 

катастарске парцеле. 

 У оквиру подручја плана, са леве и десне стране пута, 

је пољопривредно земљиште- ливаде и изграђени 

стамбени и економски објекти. 

 

3.2. Површине јавне намене 

Постојеће површине јавне намене су: 

• Локални некатегорисани пут кп. Бр. 4709 КО Оснић. 

 

3.3. Врста изградње 

Претежну намену предметне локације  чини рурално 

становање са изграђеним објектима, и то: 

• Један стамбени објекат 

• Један економски и помоћни  објекат 

 

 

3.4. Трасе и регулација саобраћајница 

Локални некатегорисани пут кп. Бр. 4709 Ко Оснић 

пролази кроз предметно подручје, који повезује овај 

засеок са општинским путем, чија је траса на терену  

измештена у односу на катастарску, предмет је и разлог и 

циљ израде овог Плана детаљне регулације. 

 

3.5. Мрежа и капацитети јавне комуналне 

инфраструктуре 

Предметна локација поседује сопствени начин 

водоснабдевања – копани бунар.  

Канализација отпадних вода се одводе у сопствену 

септичку јаму. 

Постојећи објекти прикључени су на електроенергетску 

мрежу, као и на мрежу     телекомуникација. 

 

3.6. Заштићени објекти и споменици културе 

 

Према решењу надлежног Завода за заштиту споменика 

културе, на дефинисаном подручју нису уочена 

археолошка налазишта и археолошки предмети, нема 

заштићених објеката на основу Закона о културним 

добрима (''Сл.гласник РС'' бр.71/94). 

  

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 

 

4.1. Циљеви уређења и изградње 

Израда Плана детаљне регулације за потребе Николић 

Росе из Оснића је неопходна како би се утврдили и 

дефинисали урбанистички критеријуми, смернице, 

решења и нормативи за измештање некатегорисаног пута 

кп. Бр. 4709 КО Оснић,  решили имовинско правни 

односи и извршила компензација површина јавне намене, 

грађевинског земљишта изван грађевинског подручја и 

пољопривредног земљишта и извшена легализација 

постојећеих објеката који се налазе на катастарској траси 

пута. 

Циљ израде Плана детаљне регулације је измештање 

некатегорисаног пута кп. Бр. 4709 КО Оснић, да би се 

изградила траса која је на терену и тако стекли услови за 

легализацију објеката који су изграђени на катастарском 

делу трасе пута. 

 

5. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА 

 

5.1. Површине јавне намене 
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Површина јавне намене јесте простор одређен за уређење 

или изградњу јавних површина или објеката за које се 

утврђује општи интерес у складу са посебним законом. 

 

 У обухвату Плана утврђене су површине јавне намене, а 

то су: 

• Некатегорисани пут кп. Бр. 4709 КО Оснић који 

пролази кроз предметну локацију према постојећим 

катастарским парцелама чији се део трасе овим Планом 

измешта. 

 

Регулациона линија јесте линија која раздваја површину 

јавне намене од површина предвиђених за друге намене. 

 

Регулационе линије су дефинисане аналитичко 

геодетским елементима и приказане на графичком 

прилогу, који је саставни део овог Плана детаљне 

регулације. 

 

5.2. Намена површина 

 

Основни принципи при дефинисању намене површина 

засновани су на: 

• поштовању постојећег стања изграђености 

• поштовању планских условљености 

• рационалном коришћењу земљишта 

• обезбеђивање услова за развој и обим изградње 

• рационалном решењу саобраћајних површина 

• рационалном решењу инфраструктурних система 

 

Овим Планом се подручје плана, планира за: рурално 

становање и саобраћајне површине. 

 

Планирана намена површина приказана је на графичком 

прилогу. 

 

5.3. Намена простора  

 

Извод из ПП-а референтна карта бр. 1 – намена простора: 

грађевинско подручје – постојећи изграђени простор и 

планирани изграђени простор у руралном подручју. 

   

Предметна локација овог Плана детаљне регулације 

налази се у грађевиском подручју руралног становања. 

Кроз предметну локацију пролази локални 

некатегорисани пут кп бр. 4709 КО Оснић, који спаја 

општински пут и са катастаским парцелама дуж њега. 

Зато се на подручју Плана детаљне регулације утврђују 

две намене површна: Површину јавне намене и 

Грађевинско земљиште намењено руралном становању. 

Површина јавне намене заузима северни, источни и 

јужни део површине подучја Плана детаљне регулације. 

Захвата површину од око 1.012,86м2, на коме се већ 

налази локални пут, који је измештен са своје 

катастарске парцеле на суседну катастарску парцелу бр. 

4710 КО Оснић, власника Николић Росе из Оснића. 

Имајући у виду индекс заузетости парцеле добија се.  

- Индекс заузетости парцеле некатегорисаним 

локалним путем износи 46,45%, 

- Индекс заузетости парцеле зеленим површина око 

локалног некатегорисаног пута – путно земљиште износи 

53,55%, 

 

Грађевинско земљиште намењено руралном становању 

заузима западни део површине подучја Плана детаљне 

регулације, на катастарским парцелама бр. 4709 и 4710 

КО Оснић. Захвата површину од око 299,42м2, на коме 

су већ изграђени грађевински објекти, власника Николић 

Росе из Оснића. Пројектом  препарцелације који ће се као 

елемет сровођења ПДР-а израдити након усвајања овог 

Плана,биће дефинисане тачне површине за сваку намену. 

 

Индекс заузетости парцеле није предмет овог Плана 

детаљне регулације, већ ће бити предмет Пројекта 

препарцелације.  

 

 

5.4. Мрежа комуналне инфраструктуре 

На основу техничких услова добијених од јавних 

комуналних предузећа стамбени објекти су прикључени 

делимично на јавну комуналну инфраструктуру и 

њихови капацитети задовољавају садашње потребе 

власника парцела. 

Постојећи објекти су прикључени на сопствени систем 

водоснабдевања – копани бунар, док се отпадне воде на 

прописан начин одводе у сопствени септичку јаму. 

Постојећи стамбени, економски и помоћни објекти 

електричном енергијом се напајају из постојеће 

нисконапонске мреже напона 0,4kV.  

Стамбени објекти у оквиру предметног подручија 

поседују индивидуалана ложишта, а за загревање се 

користи чврсто гориво.  

 

5.5. Регулација објеката и саобраћајница 

 

На предметној локацији задржава се постојећа регулација 

објеката и саобраћајница, с тим да се овим Планом 

детаљне регулације решава постојећа регулација 

некатегорисаног локалног пута која до сада није била 

спроведена. Стамбени објекат бр. 3 који је делом 

изграђен на кп. Бр. 4698 КО Оснић а делом на кп. Бр. 

4709 КО Оснић – локални пут, изграђен је пре доношења 

прописа, т.ј., пре 1961.г. . 

 

Изграђени објекти својим габаритима и положајем у 

простору углавном су усклађени са грађевинским 

линијама, одстојањима од локалног пута на терену. 

 

Такође, локални некатегорисани пут чини везу изнеђу 

околних парцела и општиског пута, и сам прати положај 

околних парцела.  

 

  Попречни профил некатегорисаног пута је 2+2 = 4м 

 

 

5.6. Мере заштите животне средине и природних добара 

 

 Заштита животне средине подразумева поштовање 

свих општих мера заштите животне средине и природе и 

прописа утврђених законском регулативом. На основу 

анализираног стања животне средине у планском 

подручју и његовој околини и на основу процењених 

могућности 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. Заштита и 

унапређење животне средине оствариће се побољшањем 

њеног укупног квалитета, а посредно и њених основних 
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елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог света. Овај 

циљ оствариће се спровођењем низа мера различитог 

карактера: 

- Нормативно - правне мере, 

- Техничко – технолошке мере, 

- Просторно – планске мере, 

- Економске мере, 

- Заштита ваздуха, воде и земљишта, 

- Идентификација угрожених и хазардних подручја, 

- Доношење локалних прописа за санацију и 

превенцију, 

- Израда Плана управљања отпадом и изградња 

трансфер станице Бољевац и организовање комуналне 

службе у руралним насељима, 

- Затварање и санација сметлишта у руралним 

подручјима и формирање санитарно уређених сеоских 

одлагалишта комуалног отпада, 

- Израда и спровођење програма заштите земљиишта 

од водне ерозије, загађивања и др. деградационих 

процеса, заштите вода и ваздуха од загађивања, 

- Успостављање система сталног мониторинга свих 

параметара квалитета животне средине на подручју 

општина/градова, 

- Израда и реализација програма за санацију и 

ревитализацију сливова водоакумулација, 

- Забрана и спречавање непланског каптирања и 

коришћења извора и врела, и непланског коришћења 

хдроенергије водотока, 

- Спровођење мера заштите средине и уређења 

заштитних појасева саобраћајница које угрожавају 

животну средиу, 

- Израда локалног еколошког акционог плана, 

- Очување/одржање станишта и разноврсности дивље 

флоре и фауне, њено јачање и просторно ширење, 

- Очување разноврсности и слике предела, 

- Примена међународних конвенција. 

   

5.7. Мере за повећање енергетске ефикасности 

планираног подручја 

 

 Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере 

које се примењују у циљу смањења потрошње енергије. 

Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким 

мерама, или о променама у понашању, све мере 

подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног 

комфора и стандарда. Најчешће мере које се предузимају 

у циљу смањења губитака енергије и повећања 

енергетске ефиксности су: 

- замена необновљивих енергената обновљивим 

- замена енергетски нефеикасних портошача 

ефикасним  

- изолација простора који се греје  

- замена дотрајале столарије у просторима који се греју  

- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче 

енергије  

- увођење тарифних система од стране дистрибутера 

који ће подстицати штедњу енергије и сл.  

 

Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и 

подстицајне мере, као и техничке и организационе мере, 

и примениће се код израде Пројекта изведеног стања за 

потребе легализације постојећих објеката.  

 

5.8. Мере заштите  пољопривредног земљишта  

 

Подручје Плана детаљне регулације налази се у 

грађевинском подручју намењеном руралном становању, 

тако да се при панирању и пројектовању мора водити 

рачуна о примарној фукцији подручја, а то је 

пољопривредна производња. Основни циљ овог Плана 

детаљне регулације, измештање локалног 

некатегорисаног пута на његово стварно место, не 

представља опасност за нарушавање основне намене 

терена већ је  и једна од мера заштите пољопривредног 

земљишта према Просторном плану општине Бољевац, а 

односи се на меру заштите уређење пољских и шумских 

прилазних путева. 

 

 

5.9. Спровођење плана  

Након усвајања Плана детаљне регулације од стране 

Општинске управе општине Бољевац, он постаје 

нормативно правни акт за уређење и изградњу простора 

обухваћеног овим Планом. 

Спровођење плана врши се кроз Урбанистичке пројекте и 

Пројекте парцелације и препарцелације, за делове у 

којима је предвиђена значајнија изградња или за делове 

за које је предвиђена промена регулације или власничких 

односа. За остале делове грађевинског подручја, даље 

спровођење је предвиђено директно издавањем 

Локацијских услова и Одобрења за изградњу за сваку 

планирану намену инфраструктурних и грађевинских 

објеката. 

На захтев инвеститора у складу са његовим потребама, 

пројектом парцелације или препарцелације, могуће је 

формирати више грађевинских парцела, до минимума 

површина предвиђених овим Планом. 

Грађевиска парцела је део грађевинског земљишта, са 

приступом јавној саобраћајној опвршини, која је 

изграђена или је планом предиђена за изградњу.  

Да би више катастарских парцела постало једна 

грађевинска парцела, потребно је извршити укрупњавање 

Пројектом препарцелације.  

Да би се на једној катастарској парцели формирало више 

грађевинских парцела, потребно је извршити деобу 

Пројектом парцелације. 

Формирана грађевинска парцела и њена укњижба у 

Служби за катастар непокретности Бољевац је основ за 

издавање Локацијских услова за изградњу, доградњу, 

надградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију и сл. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2015-I/9                                                   

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

                                                                                                                       

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 61., 62. и 63. Закона о водама ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 30/10)  и члана 39. Статута Општине  

Бољевац (''Сл.лист општинe Бољевац'',бр.1/2008),  

Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 31. 

03. 2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНОГ ПОДРУЧЈА И  

ПРОТИВЕРОЗИВНИМ МЕРАМА 
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Члан 1. 

Овом Одлуком се на основу датих критеријума 

утврђују ерозивна подручја на земљиштима угроженим 

од ерозије на територији општине Бољевац и прописују 

противерозивне мере. 

 

Члан 2. 

Под ерозивним подручјем у смислу ове Одлуке 

подразумева се подручје на чијем земљишту услед 

дејства воде настају појаве спирања, браздања, 

подливања и клижења, као и чије је земљиште подложно 

овим утицајима. 

 

Члан 3. 

 На основу спроведеног истраживања у оквиру 

пројекта антиерозивне заштите акумулације „Боговина“ , 

на простору од Кривог Вира до Малог Извора, показало 

се да је процес водне ерозије у сливу малог интензитета и 

да је продукција наноса у односу на површину слива и 

количину падавина скромног размера.  

Највећу специфичну продукцију наноса имају 

сливови Мировске реке, Лапушањског и Буршанског 

потока и то су десне притоке Црног Тимока. 

 Са леве стране притока Црног Тимока, најбогатија и 

најдужа река је Радованска, дужине 21 км.  

 На територији општине Бољевац од Кривог Вира до 

Малог Извора утврђују се следећа ерозивна подручја: 

 

1. СЛИВ ЦРНОГ ТИМОКА – од Кривог Вира 

до Малог Извора,обухвата КО  

Криви Вир, Луково, Јабланица и Мали Извор, и то цело 

сливно подручје ; 

- Радованска река - цело сливно подручје, 

лева притока Црног Тимока; 

- Поток Луковица - цело сливно подручје, 

десна притока Црног Тимока; 

- Поток Мировштица - цело сливно 

подручје, десна притока Црног Тимока; 

- Велика Суваја - цело сливно подручје, 

десна притока Црног Тимока; 

- Лопушањски поток - цело сливно подручје, 

десна притока Црног Тимока; 

- Буршански поток - цело сливно подручје, 

десна притока Црног Тимока;  

 

 Простор од Малог Извора до Сумраковца, има сличне 

рељефне карактеристике као и прстор до Малог Извора, 

тако да је степен водне ерозије у сливу сличног  

интензитета и продукција наноса није великих размера.   

На простору од Малог Извора до Сумраковца утврђују се 

следећа ерозивна подручја: 

 

1. СЛИВ ЦРНОГ ТИМОКА – од Малог Извора 

до Сумраковца, обухвата КО  

Мали Извор, Боговина, Валакоње, Подгорац 2, Савинац и 

Сумраковац,  цело сливно подручје ; 

- Валакоњска река - цело сливно подручје, 

десна притока Црног Тимока; 

- Поток Огашу секу - цело сливно подручје, 

лева притока Црног Тимока;  

- Поток Сарака - цело сливно подручје, лева 

притока Црног Тимока;  

- Осничка река - цело сливно подручје, десна 

притока Црног Тимока; 

 

2. СЛИВ РЕКЕ АРНАУТЕ цело сливно 

подручје, обухвата КО Добро Поље,  

Добрујевац и Бољевац, осим дела који пролази кроз 

Бољевац и који је уређен и регулисан ; 

- Поток Змијанац – лева притока, са 

ерозивним деловањем на целом  

сливном подручју осим дела који пролази кроз Бољевац и 

који је уређен и регулисан;  

 

3. СЛИВ ЗЛОТСКЕ РЕКЕ - цело сливно 

подручје, обухвата КО Сумраковац,   

лева притока Црног Тимока; 

 

 

 

 

Члан 4. 

 Ради спречавања штете од ерозије сопственицима, 

односно корисницима земљишта на ерозивном подручју 

из члана 3. ове Одлуке забрањује се да предузимају 

следеће радње: 

-  пустошење, крчење и чиста сеча шума, 

-  огољавање површина, 

- неконтролисано копање и преоравање 

ливада, пашњака и необрађених  

Површина, 

-  затрпавање извора и неконтролисано 

сакупљање и одвођење тих вода, 

-  дуготрајно складиштење чврствог 

материјала, 

-  изградња објеката без одговарајуће 

планске и пројектне документације, 

- експлоатација речних наноса са дна или 

падина, осим за потребе  

обезбеђења пропусне способности корита бујица, 

- изградња објеката који би могли да угрозе 

стабилност земљишта  

(воденице, бране, канали, рибњаци и др.), 

-   друге радње којима се поспешује ерозија 

и стварање бујица. 

 

Сопственици, односно корисници 

пољопривредног и другог земљишта  

дужни су да пољопривредно и друго земљиште користе у 

складу са захтевима антиерозионог уређења земљишта. 

Члан 5. 

Санација ерозивних процеса се остварује 

комбинацијом радова за санацују ерозије на површини 

земљишта путем разноврсних биолошких и 

биотехничких радова и радова за санацију корита 

бујичних токова комбинацијом техничких и 

биотехничких радова и то:  

1. Пошумљавање голети; 

2. Узгој и одржавање заштитне вегетације; 

3. Затрављивање, 

4. Терасирање пољопривредног земљишта на 

падинама нагиба већег од 9%; 

5. Подизање воћњака и вештачких ливада; 

6. Мелиорација пашњака; 

7. Чишћење корита и других сличних радова, 

8. Уређење корита водотока (регулације , 

преграде, каскаде и др.). 
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Члан 6. 

Трошкове спровођења противерозивних мера 

сносе власници, односно корисници земљишта. Уколико 

се противерозивним мерама штите одређени објекти 

корисници објекта су дужни да учествују у трошковима 

спровођења противерозивних мера. 

 Ако предузимање противерозивних мера има шири 

друштвени интерес  у трошковима спровођења ових мера 

учествује и општина. 

Члан 7. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

водопривредна инспекција. 

 

Члан 8. 

 За непоштовање одредаба ове одлуке биће изрицане 

новчане казне за прекршаје предвиђене Законом о 

водама. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општинe Бољевац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 Број:  06-31 / 2015-I/10 

 Бољевaц, 31. 03. 2015. године     

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  
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На основу члана 2. и члана 4. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 

88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник републике Србије“, број 

129/2007)  и члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 31. 

03. 2015. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О СНАБДЕВАЊУ  ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И 

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Комуналне делатности у смислу ове Одлуке су: 

1. Снабдевање водом за пиће и 

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода. 

  

Члан 2. 

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналних делатности из члана 1. ове одлуке. 

 

II СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

 

Члан 3. 

Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, 

прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног 

инструмента потрошача, обухватајући и мерни 

инструмент ( у даљем тексту: водомер).  

Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност 

мора да испуњава:  

• прописане стандарде и нормативе у погледу 

здравствене и хигијенске исправности;  

• тачност у погледу рокова испоруке;  

• сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;  

• поузданост, приступачност и трајност у пружању 

услуга.  

Члан 4. 

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће обавља 

Јавно комунално предузеће    „Услуга“ Бољевац (у даљем 

тексту: ЈКП). 

ЈКП управља свим системима снабдевања водом за пиће 

на територији Општине Бољевац који су у власништву 

Општине Бољевац и месних заједница. 

Корисник ове комуналне делатности је физичко лице 

(грађанин и предузетник) и правно лице, као инвеститор 

или власник, односно закупац стана на неодређено време, 

чија је стамбена зграда, стан, пословна просторија или 

друга просторија прикључена на  систем за испоруку 

воде. 

Члан 5.  

Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег  

система за водоснабдевање који чине комунална 

инфраструктура за снабдевање водом (у даљем тексту: 

јавни водовод) и  инсталације корисника (у даљем 

тексту: кућни водовод).  

Под јавним водоводом подразумева се систем за 

водоснабдевање водом за пиће и друге потребе, који  има 

уређено и заштићено извориште, каптажу, црпну 

станицу, резервоар, уређај за прераду, односно, 

пречишћавање воде и водоводну мрежу укључујући и 

водомер корисника.  

Под кућним водоводом подразумевају се сви уређаји  

водовода од водомера корисника до точећих места у 

објекту или дворишту корисника, који служе за 

снабдевање водом корисника из јавног водовода. 

Изграђени јавни водоводи обавезно се предају на 

коришћење, управљање и одржавање  ЈКП. 

      

Члан 6. 

ЈКП је дужно  да корисницима обезбеди континуирану 

испоруку, довољан притисак и  количину  здравствено и 

хигијенски-санитарно исправне воде . 

Обавеза из става 1. овог члана престаје у случају више 

силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу. 

Под вишом  силом у смислу претходног става 

подразумевају се елементарне непогоде, прекид испоурке  

енергената за рад постројења,  епидемије, смањење 

издашности изворишта, хаварије на цевоводима и сл. 

Под  већим  техничким  сметњама на јавном водоводу 

подразумевају се: 

кварови на цевоводу од изворишта, пумпним станицама, 

резервоарима, главним  изворним правцима и сл. ако 

кваорови нису могли бити спречени или предвиђени. 

ЈКП  је дужно да корисницима обезбеди  довољне 

количине воде и за време  штрајка. 

 

Члан 7. 

ЈКП врши  испоруку воде корисницима и стара се о 

одржавању водовода који су им предати на управљање, а 

нарочито је дужно да: 

 редовно  одржава  све водоводне уређаје (јавни 

водовод), укључујући и водомер корисника и да 
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обезбеђује њихову техничку исправност, 

 изводи радове на повезивању кућног на јавни 

водовод о трошку власника, односно корисника 

кућног водовода, 

 редовно очитава водомере и о стању обавештава 

власника, односно корисника, 

 

 

 уредно снабдева кориснике довољним количинама  

хигијенско-санитарно и здравствено исправне воде за 

пиће, 

 редовно контролише исправност воде за пиће свих 

јавних водовода. 

 наплаћује накнаде за изведене радове за прикључак 

кућног  на јавни водовод и наплаћује накнаду за 

утрошену воду,  

 врши и друге послове из  области пречишћавања и 

дистрибуције воде. 

 

Члан 8. 

У случају прекида  испоруке воде због 

реконструкције водоводних објеката или у случају већих 

поправки, као и у случају планираног прекида воде ЈКП 

је обавезно да путем средстава јавног информисања 

обавести кориснике најкасније 24 часа пре почетка 

извођења радова односно прекида у пружању услуга. 

 

Члан 9. 

У случају више силе или већих техничких сметњи на 

јавном водоводу ЈКП је обавезно да на други адекватан 

начин обезбеди снабдевање корисника водом за пиће. 

Члан 10. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних  

поремећаја или прекида у пружању услуга, ЈКП је дужно 

да обавести Општинско веће и Општинску управу и да 

предузме све мере на отклањању поремећаја. 

 

Члан 11. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду 

испоруке, односно по утврђивању поремећаја или 

прекида у пружању услуга, Општинска управа је дужна 

да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга 

оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опаснос по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица, или би настала 

значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

 

Члан 12. 

Корисник воде из јавног водовода дужан је да: 

 за свој објекат, двориште и зграду или други објекат 

обезбеди услове за постављање главног мерног 

инструмента (водомера), те да као власник или 

инвеститор плати надокнаду за прикључак из које ће 

се извршити набавка, 

 квар на водомеру, инсталацији корисника или 

комуналној инфраструктури одмах пријави ЈКП, 

 водомер смести у прописано изграђен  шахт на својој 

парцели, по условима ЈКП, тако да исти буде 

доступан за очитавање, 

 утрошену воду плати према утошку утврђеном 

очитавањем водомера, 

 утрошену воду, код квара водомера, плати према 

аконтацији утврђеној, на основу задње тромесечне 

потрошње, када је водомер био исправан, 

 поднесе захтев за ослобађање од плаћања 

употребљене воде за гашење пожара, 

 не омета друге кориснике и не угрожава животну 

средину, 

 не угрожава објекте и опрему, који су у функцији 

снабдевања водом, 

 изврши прикључење на јавни водовод у складу са 

Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 13. 

Све кварове на јавном водоводу, корисници су дужни  да 

одмах пријаве ЈКП. 

Кварове на јавном водоводу ЈКП  је дужно да отклони 

одмах, а најкасније у року од 24 часа. 

Све кварове који настану на кућном водоводу, корисник 

је дужан да отклони у року од 24 часа или да одмах 

пријави ЈКП. 

ЈКП је дужно да квар на кућном водоводу отклони у року 

од 24 часа од пријаве квара о трошку корисника. 

За извођење поправки и промена на споју кућног 

водовода са уличном водоводном мрежом није потребна 

сагласност корисника, али је ЈКП дужно да га о томе 

претходно обавести. 

Власник или корисник непокретности дужан је да 

омогући ЈКП интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца 

комуналне делатности да надокнади штету насталу услед 

интервенције или на други начин отклони последице 

извршене интервенције. 

ЈКП је дужно да отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од седам дана од дана 

завршетка интервенције. 

 

Члан 14. 

Забрањено је неовлашћено руковање јавним водоводом. 

За штету коју претрпе корисници, а која је настала услед 

више силе или већих техничких сметњи на јавном 

водоводу, ЈКП не одговара. 

Члан 15. 

ЈКП може  извршити прикључак на јавни водовод само 

ако постоји одобрење за изградњу објекта издато од 

стране надлежног органа, (осим ако законом није 

другачије предвиђено), на основу техничких услова за 

прикључак на јавни водовод које издаје ЈКП, и уговора 

који закључује ЈКП и власник објекта, по уплати накнаде 

за прикључак на јавни водовод. 

Прикључак на јавни водовод може извршити само ЈКП. 

Члан 16. 

За  квалитет радова на прикључку на јавни водовод 

одговара: 

 за прикључак до кућне инсталације -  ЈКП , 

за  остале радове – власник, односно  корисник 

објектаСве трошкове настале око увођења водоводне 

инсталације и спајања  са уличном водоводном мрежом 

сноси власник, односно корисник објекта. 

Члан 17. 

Забрањено је самовласно прикључење на јавни водовод, 

односно  прикључења на јавни водовод противно 

одредбама закона и ове Одлуке. 
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У случају самовласног прикључења на јавни водовод, 

ЈКП је дужно да такав објекат искључи на  терет 

власника, односно корисника објекта. 

Комунална инспекција врши контролу прикључења  на 

јавни водовод, сходно одредбама закона и ове одлуке,  по 

сазнању или на основу пријаве правних и физичких лица. 

Када у поступку контроле, општинска комунална 

инспекција утврди да је објекат прикључен на јавни 

водовод противно одредбма ове одлуке наложиће 

решењем ЈКП да  исти искључи о трошку власника, 

односно корисника објекта. 

Уколико ЈКП не поступи по налогу општинске 

комуналне инспекције, искључење објекта прикљученог 

на јавни водовод противно одредбама  ове одлуке 

извршиће се принудним путем,  преко трећег лица а на 

терет ЈКП. 

       

Члан 18. 

Утрошак воде утврђује се очитавањем водомера 

потрошача. 

Очитавање водомера врше овлашћени радници ЈКП. 

Очитавање водомера се врши: 

 код грађана – једном месечно, уколико  дозволе 

временске прилике, 

 код предузећа, установа, радњи и слично – једном 

месечно, 

 код промене цена за утрошену воду. 

Члан  19. 

Цена воде утврђује се према м
3
 утрошене воде. 

Корисници плаћају воду по обрачуну и аконтационо у 

случајевима из става 3. овог члана. 

Аконтације се утврђују (ако се због више силе, 

временских прилика, квара водомера и др. не могу 

очитати водомери) на основу просека задње тромесечне 

потрошње воде. 

Дужничко-поверилачки однос за плаћање аконтације 

настаје првог дана у месецу за текући месец. 

Корисници су дужни да аконтациони износ плаћају до 

20-ог у месецу за текући месец, а који је утврђен у 

посебном примљеном обрачуну за утрошену воду. 

Уколико се вода плаћа по обрачуну, ЈКП мора доставити 

кориснику обрачун најкасније до 15-ог у месецу по 

истеку месеца за који се врши очитавање. 

Количина испоручене воде за стамбене зграде са 

заједничким водомером дели се на сваког власника, 

односно закупца стана, а према броју  чланова 

породичног домаћинства који са њим живе. 

Закупац, односно, власник стана, дужан је све промене 

броја чланова породичног домаћинства који са њим 

живе, да пријави ЈКП у року од 5 дана. 

Аконтациони начин плаћања може се вршити само до 

замене водомера, односно до престанка разлога из члана 

19. став 3. 

 

Члан 20. 

Власник, односно корисник кућног водовода је дужан да 

радницима ЈКП омогући очитавање водомера. 

Уколико власник, односно, корисник кућног водовода 

није присутан или постоје сметње за слободан прилаз 

водомеру, власник, односно, корисник ће бити обавештен 

о времену накнадног очитавања. 

Уколико  ни у заказаном времену није могуће очитавање 

водомера, власник, односно, корисник је  обавезан да сам 

очита  стање на водомеру и исто достави  ЈКП  у року од 

3 дана од дана када је очитавање било заказано. 

Уколико у остављеном року власник, односно, корисник 

стање на водомеру не достави ЈКП је овлашћено да 

утрошак воде утврди по потрошњи  из претходног 

периода, а тачан обрачун утрошене воде изврши 

приликом следећег редовног очитавања.  

      

Члан 21. 

Забрањено је спајање кућног са јавним водоводом испред 

водомера. 

Забрањено је преко инсталације корисника, који је 

прикључен на комуналну инфраструктуру, коришћење 

воде из приватних бунара или других изворишта. 

Забрањено је физичко спајање индивидуалног и водовода 

колективног становања са кућним инсталацијама  већ 

прикљученог објекта на јавни водовод. 

Спајање инсталација објекта на инсталације већ 

прикљученог  објеката је изузетно могуће под условима 

ЈКП и уз сагласност власника већ прикљученог објекта. 

Члан 22. 

Сваки објекат, по правилу, има свој прикључак и 

водомер.  

Ако не постоји  улична водоводна мрежа, може се 

изузетно дозволити узимање воде са суседног објекта, 

уколико то дозвољавају технички услови. 

У  стамбеним  зградама за колективно становање, 

уколико постоје техички услови, ЈКП одобриће  

постављање водомера у сваком стану, о трошку власника 

стана. 

Приликом претварања стамбеног и другог простора или 

дела истог у пословни простор обавезно је издвајање 

инсталације за пословни простор и постављање посебног 

водомера по претходно прибављеном одобрењу и 

издатим условима од стране ЈКП. 

 

Члан 23. 

Редовну и повремену  контролу исправности водомера 

врши ЈКП уз обавезно присуство власника, односно 

корисника. 

Редовна контрола  врши се на пет година, а повремена 

контрола приликом сваког очитавања или на захтев 

корисника. 

Уколико се контролом установи неисправност водомера, 

ЈКП је дужно да  изврши  замену истог. 

Уколико се контролом установи неисправност водомера 

настала услед радњи корисника, ЈКП је дужно да изврши 

замену водомера, о трошку корисника.  

Уколико корисник посумња у неисправност  водомера  

пре времена одређеног за редовну контролу и затражи  да 

се изврши провара водомера од стране овлашћеног 

предузећа, ЈКП је  обавезно да такву контролу изврши у 

року од 3 дана од захтева корисника. Уколико налаз 

овлашћеног предузећа буде  да је водомер неисправан, 

трошкове контроле сноси ЈКП, а ако налаз буде да је 

водомер исправан, трошкове контроле сноси власник, 

односно корисник водомера. 

 

Члан 24. 

У случају веће несташице воде и других тешкоћа у 

снабдевању водом за које се очекује да ће трајати дуже 

од 24 сата и у другим изузетним околностима ЈКП је 

дужно да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима у испоруци воде 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида пружања 

услуге, као и да  да обезбеди снабдевање корисника 
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водом  путем цистерни или на други адекватан начин.  

  

Члан 25. 

Уколико дође до смањења количине воде у извориштима 

и услед тога буде неопходно увођење редукције воде ЈКП 

је дужно да, на начин предвиђен чланом 24. ове одлуке, 

обавести кориснике о намераваним редукцијама воде, 

времену - распореду привременог прекида пружања 

услуге и забрани ненаменског  коришћења воде како би 

се свим корисницима створили приближно исти услови 

за снабдевање водом. 

За време редукције воде сви корисници су дужни да се 

придржавају обавештења које издаје ЈКП и смање 

потрошњу воде,  ради равномернијег снабдевања. 

Члан 26. 

ЈКП ће у случајевима ненаменског  коришћења  воде, од 

стране корисника који је благовремено обавештен о 

времену снабдевања водом и забрани ненаменског  

коришћења воде  за време редукције, истог привремено 

искључити  са јавног водовода у случају да се не 

придржава писменог обавештења о начину коришћења 

воде у време рестрикције. 

 

Члан 27. 
Под ненаменском потрошњом воде за време редукције 

сматра се: 

Поливање башта са повртарским и другим  културама, 

прање и поливање улица, паркова, поливање цвећа и 

травњака,  пуњење базена и сл.) 

Члан 28. 

Промена корисника се обавезно пријављује ЈКП-у року 

од 8 дана  од дана  настале промене. 

Уколико се промена корисника не пријави у року 

предвиђеном у претходном ставу овог члана, дотадашњи 

корисник  је дужан да плати утрошену воду све до 

редовног очитавања водомера и до пријаве новог 

корисника. 

У случају смрти корисника, до оставинске расправе код 

надлежног суда, утрошену воду ће платити  фактички 

корисници  објекта. 

Након окончања оставинске расправе наследници су 

дужни да пријаве ЈКП обвезнике плаћања воде. 

   

Члан 29. 

Корисник  воде може отказати коришћење исте 

писменим захтевом ЈКП. 

Отказ може бити привремен или трајан. 

У случају отказа коришћења воде искључење врши ЈКП. 

Трајно искључење воде може да се одјави само за зграде 

које су предвиђене за рушење и из којих су станари и 

други корисници исељени.  

Трајно искључење воде власник објекта може да одјави и 

из других разлога уз накнаду свих трошкова који настају 

приликом трајног искључења. 

Привремено коришћење може да се одјави када се зграда 

или друга непокретност привремено престане користити.  

Коришћење воде отказује се у писменој форми ЈКП у 

року од 15 дана од дана престанка коришћења објекта.  

У случају отказа коришћења воде или промене 

корисника, бивши корисник је дужан да приложи доказе 

да је измирио своју обавезу према ЈКП.  

Трошкове искључења коришћења воде, као и трошкове 

поновног прикључивања, сноси подносилац захтева.  

Привремени отказ коришћења воде може се извршити у 

случају већег броја корисника само уз писмену 

сагласност осталих корисника, којом ће бити регулисано 

очитавање и расподела потрошње.  

 

Члан 30. 

ЈКП ће привремено  ускратити испоруку воде 

корисницима у следећим случајевима: 

 код отказа коришћења воде; 

 ако је шахт водомера загађен, затрпан или на други 

начин неприступачан, а корисник не отклони те 

недостатке ни после опомене ЈКП; 

 ако на кућном водоводу корисник нема водомер; 

 -     ако је прикључак извршен  испред водомера; 

 ако настане квар, оштећење или сметње на 

водоводној инсталацији корисника;  

 ако се корисник не придржава  наредбе или упутства 

о штедњи воде; 

 ако дуже од три месеца не плаћа утрошену воду;  

 ако воду или отпадну воду испушта на улицу или на 

другу јавну површину или на други начин штети 

јавне објекте или угрожава здравље људи; 

 када прикључени објекат нема  грађевинску дозволу; 

 ако воду користи ненаменски; 

 ако воду користи преко дозвољеног обима или 

другог  прописаног услова; 

 ако је извршено самовласно прикључење. 

 у случајевима привременог искључења, ЈКП је 

дужно да по престанку разлога за привремено 

искључење  настави пружање  комуналне услуге у року 

од 3 дана од дана подношења захтева корисника, уз 

измирење свих трошкова ЈКП од стране корисника. 

III ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 

АТМОСФЕРСКИХ И 

ОТПАДНИХ ВОДА 

 

Члан  31. 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и 

испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода 

са површина јавне намене, односно од прикључка 

корисника на уличну канализациону мрежу, третман  

отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, 

одвоз и третирање фекалија из септичких јама.  

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода, као комунална делатност мора да испуњава:  

• прописане стандарде и нормативе у погледу 

здравствене и хигијенске исправности;  

• сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;  

• поузданост, приступачност и трајност у пружању 

услуга.  

Члан 32. 
Комуналну делатност пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода обавља ЈКП. 

ЈКП управља свим системима пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода на територији Општине 

Бољевац који су у власништву Општине Бољевац и 

месних заједница. 

Корисник ове комуналне делатности је физичко лице 

(грађанин и предузетник) и правно лице, као инвеститор 

или власник, односно закупац стана на неодређено време, 

чија је стамбена зграда, стан, пословна просторија или 

друга просторија прикључена на  систем за 

пречишћавање воде. 

Члан 33. 

Под комуналном инфраструктуром за прикупљање и 
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одвођење атмосферских и отпадних вода (у даљем 

тексту: јавна канализација) подразумева се целокупна 

улична мрежа канализације, канализациони прикључци 

(од главног колектора до првог ревизионог шахта), 

објекти за прихватање и одвођење вода до постројења за 

њихово пречишћавање, објекти постројења за 

пречишћавање и опрему у њима, као и канал  - цевовод за 

одвођење пречишћених вода. 

Под инсталацијом корисника (у даљем тексту: кућна 

канализација) подразумевају се хоризонтални и 

вертикални водови у објекту, дворишту и кругу, 

укључујући први ревизиони  шахт. 

Атмосферска канализација обухвата отворену 

канализациону мрежу за сакупљање и одвођење 

атмосферских вода и површинских вода са јавних 

површина путем цевовода, тунела,  канала, акумулације и 

сл. и све  објекте  за њихово пречишћавање и испуштање 

из мреже. 

Члан 32. 

ЈКП које врши пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода стара се о канализационој мрежи као 

јавном комуналном добру и обавезно је да:  

 канализационе објекте и уређаје редовно одржава у 

исправном стању и обезбеди њихову техничку  

исправност.  

 изводи радове на повезивању кућне на јавну 

канализацију о трошку власника, односно, корисника 

кућне канализације, 

 редовно контролише састав атмосферских и 

отпадних вода у циљу заштите канализационих 

објеката и уређаја и животне  средине, 

 наплаћује накнаду за прикључак  на јавну 

канализацију, изведене радове на прикључење и 

накнаду за испуштање отпадних вода, 

 одржава канале, сливнике и друге објекте за 

одвођење атмосферских вода и врши интервенције 

приликом изливања отпадних и атмосферских вода, 

 после интервенције на  продувавању инсталације 

очисти и дезинфикује место излива отпадних и 

атмосферскх  вода, и 

 врши друге послове из области одвођења и 

пречишћавања отпадних и атмосферских вода. 

 

Члан 33. 

Трошкове изградње кућне канализације и 

канализационог прикључка и трошкове одржавања сноси 

власник односно корисник. 

Радове на изградњи кућне канализације  власник односно 

корисник може поверити извођачу радова по свом 

избору, а прикључење кућне на јавну канализацију може 

извршити искључиво ЈКП, уз претходни технички 

преглед изведених радова кућне канализације.  

Члан 34. 

Кућна канализација спаја се са јавном  канализацијом 

преко канализационог прикључка. 

Канализациони прикључак је цевни спој од главног 

колектора јавне канализације до првог ревизионог шахта. 

Власник кућне канализације је обавезан да изгради 

ревизиони шахт у свом дворишту под условима које даје 

предузеће и исту одржава у исправном стању. 

Инвеститор је дужан да обавести све власнике објеката 

пре почетка  радова о изградњи  уличне канализације у 

улици у којој се ти објекти налазе и о њиховој обавези из 

става 3. овог члана.  

Члан 35. 

Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и 

услове постављања канализационог прикључка одређује 

ЈКП. 

Уколико инвеститор, односно, власник  кућне 

канализације, не поступи по датим условима ЈКП не 

може дозволити прикључак, односно извршиће 

искључење истог са јавне канализације. 

Ако се канализациони спој кућне канализације са јавном 

канализацијом не може  непосредно извести због 

конфигурације терена или других техничких сметњи, а 

као једино решење је прелаз преко туђе непокретности, 

на захтев ЈКП, уз сагласност власника, односно 

корисника непокретности, комунална инспекција ће 

донети решење за привремено  прикључивање кућног на 

јавни водовод уз накнаду трошкова. 

Радове на прекопавању и повезивању кућне канализације 

са јавном  може да изводи само ЈКП. 

За  канализациони прикључак се плаћа накнада. 

Висину накнаде из претходног става овог члана утврђује 

предузеће својим актом уз  сагласност  Скупштине 

општине Бољевац. 

  

Члан 36. 

ЈКП  не може дозволити прикључење на јавну 

канализацију ако нису испуњени услови из ове Одлуке, а 

нарочито: 

 ако је објекат изграђен без одобрења (грађевинске 

дозволе) надлежног органа, 

 ако би прикључак угрозио функционисање 

канализационих уређаја и објеката, 

 ако би састав отпадних вода угрозио сигурност 

канализационих објеката и уређаја, 

 ако није изграђен посебан скупљач масти по 

условима ЈКП, 

 ако не постоји уређај предтретмана код опасних, 

отровних и агресивних материја, 

 ако није плаћена накнада за прикључак, 

 у другим оправданим случајевима. 

Члан 37. 

Сваки објекат мора бити прикључен на јавну 

канализацију у року од месец дана од дана испуњења 

техничких и других услова за прикључење. 

Уколико не постоје услови за прикључење на јавну 

канализацију, власник, односно корисник објекта је 

дужан да изгради септичку јаму на земљишту које  се 

користи за редовну употребу објекта, у складу са  

хигијенско-техничким прописима и урбанистичко-

техничким условима за изградњу ових јама. О чишћењу и 

пражњењу септичких јама,дужан је да се стара 

власник(корисник) објекта и да исту држи у исправном 

стању. 

 

Члан 38. 

Власник односно корисник објекта је дужан да се стара о 

чишћењу и пражњењу септичке јаме и да исту држи у 

исправном стању. 

Пражњење септичких јама врши се специјалном 

цистерном на захтев и о трошку корисника. 

Испуштање фекалија из цистерни у јавну канализацију 

врши се на постројењу за прераду отпадних вода. 

 

Члан 39. 

Сагласност за прикључење на јавну канализацију, као и 

услове за прикључење даје ЈКП. 
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Члан 40. 

ЈКП је обавезно да објекте и уређаје јавне канализације и 

атмосферске канализације непрекидно одржава у 

исправном стању и да стално контролише састав  

испуштених вода. 

Власник или корисник непокретности дужан је да 

омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на 

изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима 

уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади 

штету насталу услед интервенције или на други начин 

отклони последице извршене интервенције. 

Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони 

последице извршене интервенције најкасније у року од 

седам дана од дана завршетка интервенције. 

Члан 41. 

ЈКП је обавезно да путем средстава јавног информисања 

благовремено обавештава грађане о прекидима у 

функционисању јавне канализације.  

Члан 42. 

Власници, односно корисници кућних канализација који 

имају отпадне воде са механичким, запаљивим или 

експлозивним састојцима, штетним хемијским 

састојцима изнад дозвољене концентрације, као и друге 

штетне материје обавезни  су да изграде уређај за 

пречишћавање. 

Услове за изградњу уређаја за пречишћавање даје 

овлашћена стручна организација. 

 

Члан 43. 

Све кварове који настану на кућној канализацији, 

корисник је дужан да отклони у року од 24 часа или да 

одмах пријави ЈКП. 

ЈКП је дужно да квар на кућној канализацији отклони у 

року од 24 часа од пријаве квара о трошку корисника. 

 

Члан 44. 

Корисници јавне канализације, накнаду за  коришћење 

јавне канализације плаћају према m
3 

утрошене воде из 

јавног водовода, на начин и у роковима предвиђеним 

чланом 18. ове Одлуке.  

Ако објекат из  ког се испушта отпадна вода није 

прикључен на јавни водовод, количина испуштене воде 

утврђује  се према техничким нормативима за обављање  

одређене врсте делатности.  

 

Члан 45. 

Власник, односно, корисник кућне канализације, дужан 

је да омогући приступ овлашћеним радницима за 

контролу квалитета отпадних вода и исправности кућне 

канализације. 

Када се приликом редовне контроле утврди одступање од 

прописаног квалитета отпадних вода, власник, односно 

корисник кућне  канализације, може затражити да се о 

његовом трошку изврши  поновна анализа.  

Овлашћена институција која врши анализу квалитета 

отпадних вода, свој налаз и мишљење доставља 

власнику, односно, кориснику објекта, ЈКП и комуналној 

инспекцији. 

Члан 46. 

Забрањено је: 

- самовољно спајање кућне са јавном 

канализацијом; 

- одвођење атмосферских вода прикључењем 

олука на кућну канализацију; 

- одвођење у јавну канализацију отпадних 

материја које могу  оштетити канализационе 

објекте и уређаје а нарочито: 

- киселина, соли, алкохола, бензина, масти, уља 

и других разарајућих и запаљивих отровних 

материја  које могу угрозити сигурност 

канализације, преко одређене концентрације; 

- материја које развијају отровне или 

експлозивне појаве које могу отежати или 

оштетити функционисање канализационих 

објеката и уређаја; 

- узрочника заразних и паразитних болести и 

материја заражених таквим урзочницима; 

- бацање чврстих отпадака и материјала (ђубре, 

пепео, песак, шут, конфискате и сл.) који могу 

оштетити или угрозити функционисање 

канализационих објеката и уређаја; 

- отварати поклопце канализационих шахти. 

Члан 47. 

Власник, односно, корисник објекта, прикљученог на 

јавну  канализацију који неправилном употребом кућне 

канализације проузрокује квар или штету на јавној 

канализацији, сноси трошкове отклањања квара, 

односно, трошкове поправке настале штете.  

Члан 48. 

ЈКП  ће привремено ускратити кориснику испуштање 

отпадних вода у јавну канализацију у следећим  

случајевима: 

- када власник, односно корисник, изврши 

самовласно прикључење на јавну  канализацију; 

- када кућна канализација није изграђена према 

датим условима; 

- када је кућна канализација изграђена тако да 

негативно утиче на функционисање јавне 

канализације; 

- када се из кућне канализације у јавну 

канализацију испуштају  отпадне воде које се не 

мере, а власник, односно корисник, одбије да 

плати  утврђени износ накнаде; 

- када 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; 

- када се власник, односно, корисник објекта 

прикљученог на јавну канализацију не 

придржава упутства  ЈКП; 

- када накнаду за испуштање отпадних вода не 

плати дуже од 3 месеца; 

- када се утврди да је кућна канализација 

прикључена на атмосферску канализацију и 

обрнуто и 

- у другим оправданим случајевима.  

Члан 49. 

У случају привременог искључења, предузеће је обавезно 

да по престанку разлога искључења, а најкасније у року 

од 3 дана од дана подношења захтева корисника, настави 

са пружањем услуге. 

 

IV НАДЗОР 

 

Члан 50. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши орган управе 

надлежан за комуналне послове преко своје инспекције.  
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Члан 51. 

При вршењу надзора над извршавањем ове одлуке и 

прописа из области комуналних делатности инспектори 

су овлашћени да: 

 контролишу да ли се комуналне делатности обављају 

на начин у смислу Закона и ове Одлуке, 

 контролишу стање  комуналних објеката, 

 контролишу да ли се комуналне услуге врше у 

складу са прописима, 

 нареди извршење утврђених обавеза и предузимање 

мера за отклањање недостатака, 

 изриче и наплаћује новчане казне из своје 

надлежности у складу са прописима општине, 

 предузима друге мере утврђене законом и прописима 

општине.                 

Члан 52. 

У поступку извршења послова из своје надлежности 

инспектор, у зависности од природе посла сарађује са 

грађанима, месним  

заједницама и другим субјектима. 

Члан 53. 

Предузеће, установа и друге организације, односно 

грађани су дужни да инспектору омогуће несметано 

вршење  прегледа и ставе на увид потребна документа и 

да у року који инспектор одреди доставе потребне 

податке.  

Члан 54. 

Кад инспектор утврди да је повредом прописа учињен 

прекршај, привредни преступ или кривично дело, дужан 

је да без одлагања поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка, односно поднесе пријаву за 

привредни преступ тј. кривично дело. 

 

Члан 55. 

Када инспектор у поступку вршења службене дужности 

утврди повреду прописа чију примену контролише други 

орган, односно, инспекција, дужан је да о томе одмах  

обавести надлежни орган, односно инспекцију. 

 

Члан 56. 

По  жалби на решење инспекције одлучује Општинско 

веће Oпштине Бољевац. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  57. 

За  непоступање по одредбама ове Одлуке или за 

поступање супротно одредбама ове Одлуке казниће се: 

1. Новчаном  казном у износу од 25.000,00 до 

1.000.000,00 динара ЈКП и друго правно лице; 

2. Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

75.000,00 динара одговорно лице у правном 

лицу; 

3. Новчаном  казном у износу од 5.000,00 до 

250.000,00 динара  предузетник; 

4. Новчаном  казном у износу од 2.500,00 до 

75.000,00 динара  физичко лице. 

 

Ако не изврши решење надлежног  инспектора, казниће 

се новчаном казном од 25.000,00 до 1.000.000,00 динара 

правно лице, новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

од 5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник, новчаном 

казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара физичко лице. 

 

  VI ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 58. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о 

водоводу (''Сл. лист општина Бољевац, Бор...'', бр 10/94, 

8/97, 3/99, 3/0, 28/01, 4/05 и 2/2013), Одлука о условима 

за изградњу, искоришћавање и одржавање сеоских 

водовода (''Сл. лист општина Бољевац, Бор...'', бр 17/95, 

28/01, 06/04 и 2/2013) и Одлука о канализацији 

(„Службени лист општина Бољевац, Бор...“ бр. 11/03, 

4/05, 3/2013, 16/2013 и 2/2014). 

Члан 59. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Бољевац”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/11       

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

                                                                                                                                                                                                         

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана  14. став 2. Закона о превозу у друмском 

саобраћају (''Сл. гласник “, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 

62/06 и 31/11) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Сл. лист општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина 

Oпштине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је 

                                                                                                                                            

О Д Л У К У  

О  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 и бр. 5/2012) после 

речи : „-Оснић Буково –Р“ додаје се нова алинеја која 

гласи: „-Барака“ и после речи: „-Подгорац „Тимок““ 

додају се две нове алинеје које гласе: „-Трујић“ и „-

Сарака“. 

Члан 2. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/12               

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

19 

На основу члана 5. ставова 4. и 5. Закона о јавним 

путевима ("Сл. гласник РС" број 101/2005, 123/2007, 

101/2011, 93/2012 и 104/2013), Уредбе о категоризацији 

државних путева („Сл. гласник РС“ број 105/2013 и 

119/2013) и члана 39. Статута општине Бољевац 
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(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  31. 

03. 2015.године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 

И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И 

УЛИЦА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се критеријуми за 

категоризацију и врши се категоризација општинских 

путева и улица. 

А.КРИТЕРИЈУМИ 

А.1. ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ 

Члан 2. 

На основу опште-друштвеног значаја утврђују се следећи 

критеријуми за категоризацију општинских путева: 

1.општински путеви који повезују насељена места са 

путевима вишег реда (државни путеви I и државни 

путеви II реда), 

2.општински путеви који повезују по другим основима, 

за локалну заједницу, значајних локација са најближим 

несељеним местима, са путевима вишег реда или са 

административним центром општине. 

 

А.2. УЛИЦЕ 

Члан 3. 

На основу опште-друштвеног значаја утврђују се следећи 

критеријуми за категоризацију улица: 

Саобраћајница I реда јесте улица која саобраћајно 

повезује делове насељеног места. 

Коловозна конструкција саобраћајнице из става 1. овог 

члана мора да буде физички раздвојена по смеровима 

вожње са најмање две саобраћајне траке, при чему 

минимална ширина једне саобраћајне траке мора да буде 

2,75 m. 

Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има 

вредност рачунске брзине минимално 50 km/h.  

 

Члан 4. 

Саобраћајница II реда јесте улица која саобраћајно 

повезује делове насељеног места, а може међусобно да 

повезује и градске саобраћајнице I реда. 

Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има 

коловозну конструкцију за одвијање двосмерног 

саобраћаја при чему минимална ширина једне 

саобраћајне траке мора да буде 2,50 m. 

На саобраћајници из става 1. овог члана могу да се 

поставе техничка средства за успоравање саобраћаја, 

уводе зоне успореног саобраћаја и зоне "30". 

Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има 

вредност рачунске брзине од 30 до 50 km/h. 

 

Члан 5. 

Саобраћајница III реда јесте улица у насељеном месту 

која међусобно повезује градске саобраћајнице I, II реда, 

као и саобраћајнице I и II реда. 

На саобраћајници из става 1. овог члана ширина 

саобраћајне траке не може да буде мања од 2,25 m код 

двосмерног саобраћаја и 2,50 m код једносмерног 

саобраћаја. 

Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има 

вредност рачунске брзине минимално 30 km/h. 

 

Б.  КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

Б.1. ПУТЕВИ 

Члан 6. 

На основу критеријума из члана 2. Одлуке,  утврђују се 

општински путеви са следећим карактеристикама: 

 

Општински путеви I реда: 

 

1. Пут O-1                 Пут I Б36 - Криви Вир - пут I Б36 

2. Пут O-2                 Пут II А218 - (Рашинац) - Рујиште 

3. Пут O-3                 Пут I Б36 - Јабланица  

4. Пут О-4                 Пут I Б36 – Мали Извор 

5. Пут О-5                 Пут I Б36 - Мирово 

6. Пут O-6                 Пут II Б391- Боговина село  

7. Пут O-7                 Пут I Б36 - Сумраковац 

8. Пут O-8             Пут I Б36 - Оснић – Оснић Буково – 

пут II Б395 

9. Пут O-9                 Пут II Б395 - Врбовац 

10. Пут O-10             Пут II А219 - Бачевица 

11. Пут O-11             Пут I Б36 - Луково – пут I Б36 

12. Пут O-12     Сумраковац – Шарбановац (од границе 

општине Бор и Бољевац) 

13.Пут O-13        Сумраковац – Злот (од границе општине 

Бор и Бољевац) 

14.Пут O-14              Пут II Б395 – Валакоње Буково 

15. Пут О-15             Пут А218 – Илино. 

 

Општински путеви II реда: 

 

1. Пут О-16               Јабланица – Мали Извор 

2. Пут О-17               Мирово – пут II Б421 

3. Пут О-18               Бачевица – Врбовац 

4. Пут О-19               Илино – Мирово 

5. Пут О-20               Мали Извор – Брезовица 

6. Пут О-21               Подгорац – Подгорац Тимок 

7. Пут О-22           Боговина – Фаца Вajeљи – Мали Извор. 

 

Б.2. УЛИЦE 

 

Члан 7. 

 

На основу критеријума из члана 3. Одлуке, утврђују се 

улице и то: 

Саобраћајнице I реда: 

Краља Александра 

Драгише Петровића 

Ивка Ђоловића 

Обилићева 

Кнеза Милоша 

Ђорђа Симеоновића 

Зајечарска 

Солунских бораца. 

 

Саобраћајнице II реда: 

Пере Радовановића 

Краља Петра I 

Светосавска 

Светозара Ристића 

Видовданска 

Тимочке буне 

Кучајска 

Црноречка 

9. бригаде. 
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Саобраћајнице III реда: све остале улице у насељеном 

месту Бољевац. 

 

Члан 8. 

У случају да се делови праваца улица поклапају са 

општинским путевима или државним путевима на 

територији насељеног места ти делови ће се сматрати 

деловима тих путева. 

 

В. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

критеријимума за категоризацију у категоризацији 

општинских путева („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 03/2013). 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-31 / 2015-I/13  

Бољевац, 31. 03. 2015.год. 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 5. ставова 4. и 5. Закона о 

јавним путевима ("Сл. гласник РС" број 101/2005, 

123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Уредбе о 

категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“ број 

105/2013 и 119/2013) и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 31. 

03. 2015.године, донела је 

 

ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА  

ОДЛУКЕ О УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 03/2013) мења се члан 4. и гласи: 

„Општински путеви на територији општине  Бољевац су: 

1. Пут O-1 Пут I Б36 - Криви Вир - пут I Б36 

2. Пут O-2 Пут II А218 - (Рашинац) - Рујиште 

3. Пут O-3 Пут I Б36 - Јабланица  

4. Пут О-4 Пут I Б36 – Мали Извор 

5. Пут О-5 Пут I Б36 – Мирово 

6. Пут O-6 Пут II Б391- Боговина село  

7. Пут O-7 Пут I Б36 - Сумраковац 

8. Пут O-8 Пут I Б36 - Оснић – Оснић Буково – пут II 

Б395 

9. Пут O-9 Пут II Б395 - Врбовац 

10. Пут O-10 Пут II А219 - Бачевица 

11. Пут O-11 Пут I Б36 - Луково – пут I Б36 

12. Пут O-12  Сумраковац – Шарбановац (од границе 

општине Бор и Бољевац) 

13. Пут O-13 Сумраковац – Злот (од границе општине 

Бор и Бољевац) 

14. Пут O-14 Пут II Б395 – Валакоње Буково 

15. Пут О-15 Пут А218 – Илино 

16. Пут О-16 Јабланица – Мали Извор 

17. Пут О-17 Мирово – пут II Б421 

18. Пут О-18 Бачевица – Врбовац 

19. Пут О-19 Илино – Мирово 

20. Пут О-20 Мали Извор – Брезовица 

21. Пут О-21 Подгорац – Подгорац Тимок 

22. Пут О-22 Боговина – Фаца Вajeљи – Мали Извор.“ 

 

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 03/2013) остаје на снази. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/14  

Бољевац, 31. 03. 2015. године  

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 26. и 27. Закона о јавној својини 

( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), члана 10.  и 11. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и начину располагања стварима 

у својини општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, бр.15/2012, бр.17/2012, бр.18/2012, 2/2013 и 

3/2013) и члана 39 Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 31. 

03. 2015 .године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

I 

 Дају се на коришћење пословне просторије  које 

су у својини Општине Бољевац и то: 

1.   Објекат за потребе спортских клубова (бивша 

кафана Стадион) која се налази на  

катарстарској парцели бр.271 објекат број 3, површине 

326 м2, уписан  у Лист непокретности бр.6 КО Бољевац 

Фудбалском клубу „Ртањ“ из Бољевца, 

             2. Пословне просторије у улици Краља 

Александра бр.17, које се налазе на КП.бр.257 КО 

Бољевац и то: 

 а) Социјалистикој партији Србије Бољевац-

Општинском одбору СПС-а Бољевац просторија бр. 2 ( 

која се састоји од три просторије) укупне површине 53,82 

м2, 

 б)  Општинском одбору савезу бораца Бољевац 

- Општнској оганизација резервних војних  старешина 

просторија бр.3 укупне површине 13,85 м2, 

 в)  Српској напредној странци Бољевац 

просторија бр.4 укупне површине 14,50 м2, 
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 г)  Општинској организацији инвалида рада 

Бољевац просторија бр.5 укупне површине 14,50 

м2, 

 д) Партији уједињених пензионера Србије 

Бољевац просторија бр.6 укупне површине 14,50 

м2. 

 Конференцијска сала (површине 41,28м2) ће се 

користити у складу са потребама и договором корисника 

пословних просторија. 

 Чајна кухиња и  санитарни чвор представљају 

заједничке просторије. 

 

II 

 Објекти из члана I ове Одлуке дају се на коришћење 

на неодређено време, без накнаде, с тим што су 

корисници овог простора у обавези да сносе све 

трошкове коришћења и одржавања као што су: струја, 

вода, чишћење и редовно текуће одржавање  простора. 

 

III 

На основу ове Одлуке закључиће се Уговори  о 

преносу права коришћења са корисницима наведеним у 

члану I,  који ће садржати све елементе наведене у чл.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: 06-31 / 2015-I/15 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 39. Статута општине Бољевац („Сл.лист 

општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015.године,  

донела је 

О Д Л У К У 

I 

 Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта  општине 

Бољевац за 2015. годину. 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

III 
 Одлуку доставити општинској управи и архиви. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/16.1 

Бољевац, 31. 03. 2015.године 
 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

број. 06-171/2013-I/10.1 од 12.12. 2013. године и члана 39. 

Стаута општине бољевац („Службени лист општине 

Бољевац, бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац  на 

седници одржаној 31. 03. 2015. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини по Програму за 2015. 

годину 

 

I 

Образује се Комисја за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

замљишта у државној својини. 

 

II 

Комисја се састоји од председника и 4 члана и то: 

 

- председник Комисије: 

      1. Биљана Рашић Марковић, дипл.правник 

 

 - чланови Комисије: 

 1. Дејан Костадиновић,  дипл. економиста 

 2. Љиљана Николић, дипл.инж.грађ., 

 3. Александар Траиловић, дипл.инг.индустријског 

менаџмента, 

 4. Јасмина Стаменковић, економски техничар 

  

Председник и чланови Комисије се именују на 

мандатни период од годину дана. 

 

III 

 Задатак Комисије из тачке I овог решења је 

прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење 

поступка јавне лицитације, вођење записника и давање 

предлога одлуке о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини Председику општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/16.2  

Бољевац, 31. 03. 2015.годин 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је  
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О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада органа општине Бољевац за 

2015. годину. 

 

II 

Одлуку доставити: Председнику СО Бољевац, 

Председнику општине, начелнику Општинске управе и 

архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/17.1 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

                                                                                                   

                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

25 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада Центра за социјални рад 

''Бољевац'' у Бољевцу за 2015. годину, број  01-64-551-

29/15 од 30. 01. 2015. године. 

 

II 

Одлуку доставити: Центру за социјални рад 

Бољевац и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/17.2 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

26 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада Културно образовног центра у 

Бољевцу за 2015. годину, број  60 од 09. 03. 2015. године. 

 

II 

Одлуку доставити: КОЦ-у и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/17.3 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада Туристичке организације 

општине Бољевац за 2015. годину, број 332-918 од 11. 02. 

2015. године. 

 

II 

 Одлуку доставити: ТО општине Бољевац и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/17.4 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

28 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада Спортског савеза општине 

Бољевац за 2015. годину, број 16/2013 од 12. 03. 2015. 

године. 

II 

 Одлуку доставити: Спортском савезу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/17.5 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

29 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада Дома здравља Бољевац за 

2015. годину, број 5-200/1-15 од 29. 01. 2015. године. 
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II 

 Одлуку доставити: Дому здравља Бољевац и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/17.6 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

30 

На основу члана 3. став 2. Уредбе о начину и контроли 

обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 27/2014) и члана 39. Статута 

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

бр.1/2008), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  31. 03. 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о одређивању лица за потписивање Обрасца ЗИП-1 

 

I 

 

 За  потписивање обрасца ЗИП-1, које јавна предузећа 

подносе пре Појединачне пореске пријаве о обрачунатим 

порезима и доприносима, одређују се: 

1) Антонија Мартиновић, руководилац  

Одељења за финансије и пореску 

администрацију, 

2) за заменика   одређује се Зорица 

Величковић, шеф Одсека за трезор и 

буџетско рачуноводство. 

 

II 

 Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Бољевац и Јавно 

предузеће  Дирекција за планирање и изградњу  Бољевац, 

не могу извршити исплату зарада пре овере Обрасца 

ЗИП-1.  

 

III 

 Лица из тачке I овог решења  ће електронским путем 

вршити проверу усклађености Обрасца  ППП-ПД и 

овереног обрасца ЗИП-1. 

 

IV 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015- I/18 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 
 

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

31 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац ("Сл.лист 

општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  општине 

Бољевац на седници одржаној  31. 03. 2015. године, 

донела је 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о пружању 

продукцијских услуга са ЈП '' ШТАМПА, РАДИО И 

ФИЛМ '' из Бора. 

 

II 

 Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, за потписивање Уговора. 

 

III 

 Одлуку доставити: Председнику општине, ЈП '' 

ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ '' из Бора и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/19 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

32 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  

општине Бољевац на седници одржаној 31. 03. 2015. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност на  Уговор о пословно техничкој 

сарадњи , са Предузећем ''СОКО ГРОУП'', Булевар 

Михаила Пупина 10 Д/102, Нови Београд. 

  

 Овлашћује се председник општине Бољевац, др 

Небојша Марјановић за потписивање Уговора. 

 

II 

 Одлуку доставити: председнику општине, предузећу  

''Соко гроуп''  и архиви. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/20 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

33 

На основу члана 17. Одлуке о оснивању 

туристичке организације општине Бољевац („Сл.лист 

општина Бољевац, Бор...'', бр. 6/06, 25/06) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  31. 03. 2015. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

I 

  За чланове Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац, на мандатни период од 

4. године именују се: 

 -  Драгослав Пауновић, 

 -  Ивана Станојевић и  

 -  Богдан Симић. 

 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.9  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

 

 

34 

На основу члана 43. Статута општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр.1/2008), члана 

40. и 41. Пословника Скупштине општине Бољевац 

Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр.3/2008), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 31. 

03. 2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

измени Решења о именовању чланова савета 

Скупштине општине Бољевац 

 

I 

 У тачки I Решења о именовању чланова савета 

Скупштине општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.12/2012), уместо ''Жанка Видаковића'' 

именује се ''Горан Ђеспановић''. 

 

II  

 Члан  радног тела из тачке I   овог Решења именују се 

до истека мандата члановима ових радних тела, односно 

за мандатни период за који су изабрани одборници ове 

Скупштине. 

III 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.10   

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

 

 

35 

На основу члана 41. Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09),   члана 14. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Културно образовног-центра у 

Бољевцу са одредбама Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09) (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 3/2011) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 31. 

03. 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

  о разрешењу и именовање члана Управног одбора 

Културно образовног центра 

 

I 

 Разрешева се Љубица Милосављевић, функције члана 

Управног одбора    Културно - образовног центра 

Бољевац, испред Општине Бољевац, због престанка 

пребивалишта на територији општине Бољевац. 

 

II 

 Именује се Марко Станушић из Бољевац, за  члана 

Управног одбора Културно образовног центра Бољевац, 

испред општине Бољевац, за период до истека мандата 

овом Управном одбору. 

 

III 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-31 / 2015-I/21.1   

Бољевац, 31. 03. 2015. године 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

 

36 

На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити („Сл. гл. РС“, бр. 107/2005) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац  на седници 

одржаној 31. 03. 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља 

у Бољевцу 

 

I 

 Разрешавају  се, функције чланова Управног одбора 

Дома здравља у Бољевцу, због престанка мандата:   

-  Душанка Јевтић, 

-  Момир Марковић,    

-  Звонко Марјановић, 

-  др Зоран Јоновић и 

-  Љубинка Живковић 

 

II 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           01. април 2015.године 

     година VIII    Број  4                                                                                                                                                                                                                  стр.   54 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.2  

Бољевац, 31. 03. 2015. године    

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

37 

На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити („Сл. гл. РС“, бр. 107/2005) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац  на седници 

одржаној 31. 03. 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног одбора Дома здравља 

у Бољевцу 

 

I  

 У Управни одбор Дома здравља Бољевац, на 

мандатни период од четири године именују се: 

-  Душанка Јевтић, 

-  Момир Марковић,    

 -  Драгољуб Илић, 

-  др Зоран Радивојевић и 

 -  др Бојана Миткић.  

 

II 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.3  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

38 

На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити („Сл. гл. РС“, бр. 107/2005) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац  на седници 

одржаној  31. 03. 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  чланова Надзорног одбора Дома 

здравља у Бољевцу 

 

I 

 Разрешавају  се, функције чланова Надзорног одбора 

Дома здравља у Бољевцу, због престанка мандата:   

- Ивица Станушић, 

- Александра Благојевић и 

- др Славиша Никорић. 

 

II 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.4 

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

39 

На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити („Сл. гл. РС“, бр. 107/2005) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац  на седници 

одржаној 31. 03. 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Надзорног одбора Дома 

здравља у Бољевцу 

 

I 

 У Надзорни одбор Дома здравља Бољевац, на 

мандатни период од четири године именују се: 

- Ивица Станушић, 

- Александра Благојевић и 

- др Братислав Траиловић. 

 

II 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.5                                    

Бољевац, 31. 03. 2015. године                                    

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

40 

На основу члана 17. Одлуке о оснивању 

туристичке организације општине Бољевац („Сл.лист 

општина Бољевац, Бор...'', бр. 6/06, 25/06) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  31. 03. 2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу    чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

I 

 Разрешавају се функције чланова  Управног одбора 

Туристичке организације општине Бољевац, због истека 

мандата овом управном одбору: 

 - Маријана Стојановић, 

 - Иван Милутиновић и 

 - Светолик Вучић.  

 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.6  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 
 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 

 

41 

На основу члана 17. Одлуке о оснивању 

туристичке организације општине Бољевац („Сл.лист 

општина Бољевац, Бор...'', бр. 6/06, 25/06) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  31. 03. 2015. године, донела је 

    

Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

I 

 За чланове Управног одбора Туристичке организације 

општине Бољевац, на мандатни период од 4. горине 

именују се: 

 - Миодраг Јовић,   

 - Иван Милутиновић и 

 - Светолик Вучић.  

 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.7  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 
 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 17. Одлуке о оснивању 

туристичке организације општине Бољевац („Сл.лист 

општина Бољевац, Бор...'', бр. 6/06, 25/06) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  31. 03. 2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

I 

 Разрешавају се функције чланова  Надзорног одбора 

Туристичке организације општине Бољевац, због истека 

мандата: 

 -  Драгослав Пауновић, 

 -  Ивана Станојевић и  

 -  Богдан Симић. 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31 / 2015-I/21.8  

Бољевац, 31. 03. 2015. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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На основу члана 87. Закона о заштити животне 

средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 

72/09 и 43/2011-Одлука УС), чланa 2. Уредбе о 

одређивању активности чије обављање утиче на животну 

средину ( "Сл. гласник РС", број 109/09, 8/2010), чл. 2. и 

3. Уредбе  о критеријумима за утврђивање накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине и највишег 

износа накнаде ("Сл. гласник РС", број 111/09), члана 20. 

став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/07), члана 39. Статута 

општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", 

број 1/08), Скупштина општине Бољевац, по претходно 

прибављеном мишљењу Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине бр.401-00-00544/2015-09 од 19. 

02. 2015 године,  на седници одржаној  31. 03.  2015. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О   ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ  ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Члан 1. 

 У Одлуци о посебној накнади за заштиту и 

унапређење животне средине на територији општине 

Бољевац („Сл. Лист општине Бољевац“, бр. 7/10, 13/10, 

2/13 и 2/2014), члан 5. мења се и гласи: 

 „Висина посебне накнаде утврђује се месечно 

према површини стамбеног и пословног простора 

власника, односно закупаца и то према посебној тарифи: 

 

Тарифни број 1. 

1) Власници, односно закупци станова и стамбених 

објеката подобних за становање у  износу од  0,46 динара 

по метру квадратном месечно; 

2) Власници, односно закупци кућа за одмор 0,60 динара 

по метру квадратном месечно; 

3) Власници, односно закупци пословних зграда и 

пословних  просторија  за обављање пословне  

делатности  плаћају посебну накнаду у висини од 2,09 

динара по  метру квадратном месечно. 

 

Тарифни број 2. 

Власници, односно закупци земљишта за 

обављање редовне делатности привредних субјеката  у 

 износу од  0,46 динара по метру квадратном. 

 Земљиште из става 1. овог тарифног броја је 

земљиште на којем није изграђен објекат или на којем 

постоји  привремена грађевина, као и земљиште на којем 

се не налазе пословне зграде и пословне просторије за 

обављање пословне делатности привредних субјеката ( 
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простор на коме се налазе отворена складишта, 

стоваришта и сл.). 

 Земљиште из става 1. овог тарифног броја не обухвата 

пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац, а примењиваће се од 1. јануара, 2015. године.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:  06-31 / 2015-I/22 

Бољевац, 31. 03. 2015. године   

 

                                               ПРЕДСЕДНИК                                                                                  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                           

                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав.с.р 
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