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1. 
На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној  19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
I 

 
 Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

општине Бољевац у периоду јануар-септембар  2015. 
године, бр. 401-496 / 2015- II од 14. 10. 2015. године. 

 
 

II 
 
 Одлуку објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 
Број: 06 -124 / 2015-I/2 
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                 
                                                                                 

                                            Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 
с.р. 

 
2. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Просторног 
плана општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“ 
бр. 15/3/11), члана 39. Статута општине Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“ бр. 1/08) и 
Мишљења Комисије за планове, бр. 06-113/2015-I од 
21.09.2015. године, Скупштина општине Бољевац на 
седници одржаној  19. 11. 2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА  
„ЕТНО СЕЛО БАЛАШЕВИЋ – РТАЊ“  

 
Члан 1. 

 Планом детаљне регулације за уређење простора 
„Етно село Балашевић – Ртањ“ (у даљем тексту: План) 
утврђују се урбанистички критеријуми, смернице, 
решења и нормативи за израду, уређење и заштиту 
простора „ Етно села Балашевић – Ртањ“. 
   

Члан 2. 
Обухват Плана-а су катастарске парцеле бр. 

2357, део 6554, део 2830, 2824, 2825, 2826 и 2828 све у 
К.О. Мирово са прелиминарним границама:  
Север, североисток  међна линија између К.П. бр. 2357 и 
бр. 2370, источно међна линија између дела К.П. бр. 

6554 и бр. 2839, јужно кроз К.П. бр. 3396, па међна 
линија између К.П. бр. 2357 и бр. 2830, па међна линија 
између К.П. бр. 2824 и бр. 2823, међна линија између 
К.П. бр. 2825 и бр. 2823, међна линија између К.П. бр. 
2826 и бр. 2823, југозападно међна линија између К.П. 
бр. 2826 и дела К.П. бр. 6589, западно међна линија 
између К.П. бр. 2826 и бр. 2827, међна линија између 
К.П. бр. 2828 и дела К.П. бр. 6589, северозападно међна 
линија између К.П. бр. 2830 и бр. 2863 па међна линија 
између К.П. бр. 2357 и бр. 2863, све у К.О. Мирово. 

Обухват Плана је оквирне површине 3,33 ha. 
 

Члан 3. 
 План из члана 1. ове одлуке треба да садржи све 
елементе прописане чл 27. 28, 29, 30, 31. и 32. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014). 
 

Члан 4. 
Циљ израде Плана је уређење комплекса ''Етно 

село Балашевић–Ртањ'' и то реконструкција постојећег 
објекта воденице на реци Мировштица у део етно колибе 
са рестораном и изградња етно колибе са рестораном 
(угоститељски објекат са рестораном и преноћиштима), 
изградња 12 (дванаест) бунгалова, изградња ваде–канала 
(близу постојећег јаза), вештачког језера и мале 
хидроелектране, урбанистичко и амбијентално уређење 
комплекса са предеоним уклапањем, изградњом 
припадајућих електроенергетских водова и осталих 
инсталација и уређаја сходно намени простора, као и 
утврђивање граница између јавног и осталог земљишта. 
 

Члан 5. 
Израдом Плана испуниће се стечена обавеза из 

Просторног плана општине Бољевац и утврдити посебна 
правила уређења и грађења са крајњим циљем 
квалитативног искоришћења затечених природних 
потенцијала окружења обухвата простора и створити 
специфично амбијентално окружење које ће још више 
допринети развоју туристичке понуде Општине 
Бољевац. 
 

Члан 6. 
 Рок за израду Плана из члана 1. ове одлуке је 1 
(једна) година од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 Израду Плана из члана 1. ове одлуке финансираће 
Драган Балашевић из Београда, улица Пере 
Велимировића 13, ЈМБГ 2911952753312. 
Оквирна финансијска средства потребна за израду Плана 
износе око 500.000,00 динара. 
 

Члан 8. 
После доношења Одлуке о изради плана, 

носилац израде плана организује рани јавни увид 
односно упознавање јавности (физичких и правних лица) 
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине и ефектима 
планирања. 
Рани јавни оглашава се седам дана пре отпочињања 
увида, у средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет страници јединице 
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локалне самоуправе, односно доносиоца плана и траје 15 
дана од дана објављивања. 
  

Члан 9. 
 По објављивању Одлуке о изради плана детаљне 
регулације из члана 1. ове одлуке носилац израде плана 
приступа изради нацрта плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) који подлеже стручној контроли. 
 
       Члан 10. 
 Излагање Нацрта плана из члана 1. ове одлуке на 
јавни увид извршиће се после извршене стручне 
контроле. 
 Излагање Нацрта плана на јавни увид ће се огласити 
у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања. 
 Место одржавања јавног увида је у просторијама 
Општинске управе Бољевац. 
 

Члан 11. 
 План садржи обавезу израду стратешке процене 
утицаја животне средине. 
 

Члан 12. 
 Саставни део ове одлуке је Мишљење Комисије за 
планове са седнице бр. XII од 21.09.2015. године и 
графички прилог. 
 

Члан 13. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објавивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 
Број: 06-124/2015-II/3 
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
3. 
 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона 
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС и 47/2013), 
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 
47/2013) и члана 39 Статута општине Бољевац, („Сл. лист 
општине Бољевац“, 1/2008), Скупштина Општине 
Бољевац на седници одржаној дана 19. 11. 2015. године, 
доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног 
метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2016. годину на територији 
општине Бољевац. 

Члан 2. 
 

 На територији општине Бољевац одређено је 5 зона за 
утврђивање пореза на имовину, у зависности од 
комуналне опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Бољевац, односно са радним зонама и 
другим садржајима у насељу. 
 Утврђује се да је зона 1 најопремљенија зона на 
територији општине Бољевац. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на 
територији општине Бољевац износе: 
 

Групе 
непокретности 
 

Назив зоне 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. Грађевинско 
земљиште 

280 210 150 11,06 9,80 

2. 
Пољопривредно 
земљиште 

   11,06 9,80 

3. Шумско 
земљиште 

   7,55 7,55 

4. Станови 42.550 34.000 13.000 13.000 13.000 
5. Куће за 
становање 

42.550 34.000 24.000 14.000 14.000 

6.Пословне 
зграде и други 
(надземни и 
подземни 
грађевински 
објекти који 
служе за 
обављање 
делатности 

61.200 48.900 36.700 24.500 24.500 

7. Гараже и 
гаражна места 

15.000 12.000 9.300 6.000 6.000 

 
Члан 3.  

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“, а 
примењиваће се од 01. јануара 2016. године. 
 Ову одлуку објавити на интернет страници општине 
Бољевац. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 
Број:06-124 / 2015/4       
Бољевац, 19. 11. 2015  године          
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      ПРЕДСЕДНИК                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 
с.р. 

 
4. 
 

На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 
83/2014)  и члана 39. Статута општине Бољевац („Сл. 
лист општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине 
Бољевац на седници одржаној дана 19. 11. 2015. године, 
донела је 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о измени Одлуке о висини општинских 
административних такси 

и накнада за услуге које врши Општинска управа 
Бољевац 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о висини општинских административних 
такси и накнада за услуге које врши Општинска управа 
Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 6/08, 
9/09 ,18/2012 и 16/2013) мења се део ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХ ТАКСИ И НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ 
КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ која 
представља саставно део Одлуке и сада гласи: 
 
 

Т  А  Р  И  Ф  А 
ОПШТИНСКИХ ТАКСИ И НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ  
КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ 

 
 

I  ПОДНЕСЦИ 
 

Тарифа бр. 1. 
 

 1. За захтеве, молбе, предлоге, пријаве и друге 
поднеске ...........................................................   103,00 дин. 
 Напомена: такса по овом тарифном броју не плаћа се 
на накнадне поднеске којима странка захтева само брже 
поступање по раније поднетом захтеву. 
 

Тарифа бр. 2. 
 2. За жалбе против решења које доноси Општинска 
управа, ако овом одлуком није другачије прописано 
............................................................................   410,00 дин. 
 

II  ЛИЧНИ РАД 
 

Тарифа бр. 3. 
 1. Уверење у обасти личног рада ...............  410,00 дин. 
 

III  ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 

Тарифа бр. 4. 
 За списе и радње из области имовинско правних 
односа које обавља Општинска управа плаћа се накнада и 
то: 

1. Доношење решења о експропријацији 
....................................................   1.210,00 дин. 

2. Доношење решења о деекспропријацији 
...................................................       790,00 дин. 

3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта 
....................................................   1.210,00 дин. 

4. Решење о давању у закуп грађевинског 
земљишта ...........................            590,00 дин. 

5. Решење о поништају правоснажног решења 
о изузимању градског грађевинског 
земљишта ...................................... 590,00 дин. 

6. Решење о конверзији права коришћења у 
право својине уз накнаду..........  2.100,00 дин. 

7. Решење о утврђивању земљишта за редовну 
употребу објекта ......................   2.100,00 дин. 

8. Решење о праву прече куповине 
...................................................... 1.100,00 дин. 

9. Решење о комплетирању плаца  
.....................................................  1.100,00 дин. 

10. Захтев за откуп/закуп     ............ 1.100,00 дин. 
11. Издавање тапије  ........................1.500,00 дин. 
12. Издавање извода из решења ........ 405,00 дин. 
13. За пријаве на огласе и конкурсе које 

расписује општина.........................315,00 дин. 
14. Остало што није предвиђено из ове 

области........................................... 590,00 дин. 
 
 

IV  ВОДОПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА 
 

Тарифа бр. 5. 
1. За решење о одобравању одлагања јаловине, 

пепела, шљунка и других штетних материја, 
експлоатацију глине и подизања засада око растућих 
лишћара на пољопривредном земљишту и вађење песка 

а) правна лица .................... 1.990,00 дин. 
б) физичка лица .................  1.210,00 дин. 

              2. За решење о издавању водопривредних услова, 
водопривредне 

 сагласности и водопривредне дозволе 
........................................................................... 1.210,00 дин. 
              3. За сва решења из области заштите животне 
средине .........................................................    1.210,00 дин. 

4. Промена намене обрадивог пољопривредног 
земљишта ......................................     1.100,00 дин. 

              5. Попуна образаца за регистрацију 
пољопривредног газдинства............................  100,00 дин. 
              6. Попуна образаца (захтева) за остваривање 
права по основу регистровања пољопривредног 
газдинства .....................................................      100,00 дин. 
 

V  ГРАЂЕВИНАРСТВО И УРБАНИЗАМ 
 

Тарифа бр. 6. 
 За списе и радње из области грађевинских послова 
плаћа се накнада и то: 
  

1. Информације о локацији ............  700,00 дин. 
2. Локацијски услови  за: 

- индивидуално стамбени 
објекти..........................................6.000,00 дин. 
- пословни објекти ..................  16.000,00 дин. 
- стамбено-пословни објекти . 10.000,00 дин. 
- стамбено и стамбено пословни 
вишеспратни објекти .............. 20.070,00 дин. 
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- магацини и складишта ........   10.000,00 дин. 
- гараже ...................................     2.040,00 дин. 
- економски објекти ..............     2.040,00 дин. 
- комунални линијски објекти по м2 
.................................................           22,00 дин. 
- доградњу трафо станице ... .  10.000,00 дин. 
- резервоари .............................   3.085,00 дин. 
- спортски терени ...................    6.170,00 дин. 
- паркинг простор ....................   2.320,00 дин. 
- мостови .................................    7.020,00 дин. 
- производни објекти ..............    9.270,00 дин. 
- регулација речног корита по 
м2..............................................          24,00 дин. 
- рибњаци ................................    7.710,00 дин. 
- мини хидроцентрале ...........     7.710,00 дин. 
- базени ...................................     6.170,00 дин. 

              3. Потврда на урбанистички 
пројекат........................................................    13.820,00 дин. 
              4. Потврда на пројекат парцелације и 
препарцелације ...........................................     2.550,00 дин. 
              5. Издавање услова за исправку граница 
суседних парцела.........................................    2.550,00 дин. 
              6. Решење о одобрењу извођења радова на 
инвестиционом одржавању објеката.............    700,00 дин. 
              7. Решење о промени намене објекта без 
извођења радова................................................  650,00  дин. 
              8. Потврда за главни и идејни пројекат   
.......................................................................... 2.320,00  дин.  
.  9. Пријава почетка извођења радова 
.........................................................................  1.400,00  дин. 
             10. Решење о образовању комисије за технички 
преглед објекта................................................    565,00 дин. 
             11. Решење о уклањању објекта ....   2.100,00  дин. 
             12. За процену стана у поступку откупа по 
захтеву ............................................................     210,00 дин. 
             13. За процену објекта   
     - правна лица .......................................2.040,00 дин. 
              - грађани ........................... 1.020,00 дин. 
             14. Акт којим се дозвољава раскопавање улица  и 
  заузимање јавних површина ........   420,00 дин. 
             15. Акт којим се одобрава постављање рекламних 
паноа и плаката.................................................   420,00 дин. 
             16. Решење за постављање мањих монтажних 
објеката: 
  - летње и зимске баште... 1.000,00 дин. 
  - остали мањи монтажни објекти 
........................................................................... 1.500,00 дин. 
 
 
 

VI   СТАМБЕНО КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Тарифа бр. 7. 
 1. Решење о принудном извршењу  
                - правна лица .................................    1.210,00 дин. 
          - грађани ................................................405,00 дин. 
 2. Издавање Уговора о откупу стана.....    1.020,00 дин. 
 3. Издавање листе за утврђивање квалитета стана и 
зграде .............................................................       405,00 дин. 
 4. Издавање потврде и уверења у вези коришћења 
стана, висине станарине и закупнине .....          245,00 дин. 
 5. Издавање уговора о закупу стана ..       1.210,00 дин. 
 6. Обрачун откупне уговорне цене стана без израде 
уговора, станарског права, закупу или законском 
заступнику ....................................................... 1.210,00 дин. 

 7. Преглед просторија .........................       1.210,00 дин. 
 
 

VII  ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ 
 

Тарифа бр. 8. 
  1. За решење за које  није прописана посебна накнада 
........................................................................       245,00 дин. 
  2. За уверење које издаје Општинска управа на 
основу евиденције (чл.161. ЗУП-а) .........          102,00 дин. 
  3. За уверење које доноси Општинска управа по 
спроведеном поступку (чл.162. ЗУП-а)...          255,00 дин. 
 4. За сва уверења и потврде које издаје Општинска 
управа , ако овом Одлуком није другачије прописано 
........................................................................       102,00 дин 
               5. За закључење брака у сали Скупштине 
општине 
     - у радно време ..................................        305,00 дин. 
     - ван радног времена ........................         765,00 дин. 
     - ван службених просторија Скупштине општине 
.....................................................................       6.170,00 дин. 
  6. Разматрање архивираних службених аката 
..................................................................             810,00 дин. 
               7. Опомена којом се неко позива да плати дужну 
накнаду или таксу ...............................................128,00 дин. 
               8. Излазак на терен општинских инспектора и 
других службених лица ......................             1.210,00 дин.        
            9. Закуп мале сале и сале скупштине општине, 
осим за установе и организације чији је оснивач општина  
........................................................................... 5.275,00 дин. 
              10. Фотокопирање и умножавање материјала 
осим за установе и организације чији је оснивач општина 
Бољевац ...................................................... 1,00 дин. по стр.  
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“, а 
примењиваће се од 1.јануара 2016. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
Број: 06-124 / 2015-I/5 
Бољевцу, 19. 11. 2015.године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
5. 
 

На основу чл. 32. ст.1. тач. 16. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 – 
др.закон) и чл. 39. Статута општине Бољевац ("Сл. лист 
општина", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац, на 
седници одржаној 19. 11. 2015. године, донела је  
 
 

О д л у к у  
о изменама Одлуке о распореду радног времена    

угоститељских, трговинских и занатских објеката  
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Члан 1. 
 У Одлуци о распореду радног времена 
угоститељских, трговинских и занатских објеката 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 05/11 и 08/14) у 
члану 3. став 3. брише се. 
 

Члан 2. 
 У члану 12. став 1. тачка 3. брише се. 
 

 
Члан 3. 

У свему осталом Одлука о распореду радног 
времена угоститељских, трговинских и занатских 
објеката („Службени лист општине Бољевац“, бр. 05/11 и 
08/14) остаје на снази. 
 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Бољевац”. 
 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

 
Број: 06 -124 / 2015-I/6       
Датум: 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
6. 
 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08), 
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  19. 
11. 2015. године,  донела је 

 
 

О д л у к у  
о допуни Одлуке о начину регулисања бесплатне и 

повлашћене вожње 
 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о начину регулисања бесплатне и 
повлашћене вожње („Службени лист општине Бољевац“ 
бр. 15-1/2011 и  2/2014) у члану 7.  после става 1. додају 
се ставови 2 и 3, који гласе: 
 

„Право на повлашћену вожњу имају и корисници 
иностраних пензија, чија висина не прелази износ 
минималне пензије по прописима Републике Србије. 
 Право на повлашћену вожњу имају и корисници 
сразмерног дела иностраних пензија, чија висина заједно 
са износом сразмерног дела пензије који остварују у 
Републици Србији, не прелази износ минималне пензије 
по прописима Републике Србије.“ 
  

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о начину регулисања 
бесплатне и повлашћене вожње („Службени лист 
општине Бољевац“ бр. 15-1/2011 и  2/2014) остаје на 
снази. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Бољевац”. 
  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 
Број: 06-124 / 2015-I/7       
Датум: 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
7. 
 

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 83/2014 – др.закон) и члана 39. Статута 
општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', 
бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 
одржаној  19. 11. 2015. године, донела је 

О Д Л У К У  
о изменама Одлуке о снабдевању водом за пиће и  

пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних 
вода на територији Општине Бољевац 

Члан 1. 
У Одлуци о снабдевању водом за пиће и 

пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних 
вода на територији Општине Бољевац („Сл. лист 
општине Бољевац“, бр. 4/2015 и 9/2015) иза члана 33.:  

- члан 32. постаје члан 34.,  
- члан 33. постаје члан 35.,  
- члан 34. постаје члан 36.,  
- члан 35. постаје члан 37.,   
- члан 36. постаје члан 38.,   
- члан 37. постаје члан 39.,   
- члан 38. постаје члан 40.,   
- члан 39. постаје члан 41.,   
- члан 40. постаје члан 42.,   
- члан 41. постаје члан 43.,   
- члан 42. постаје члан 44., 
- члан 43. постаје члан 45., 
- члан 44. постаје члан 46., 
- члан 45. постаје члан 47., 
- члан 46. постаје члан 48., 
- члан 47. постаје члан 49., 
- члан 48. постаје члан 50., 
- члан 49. постаје члан 51., 
- члан 50. постаје члан 52., 
- члан 51. постаје члан 53., 
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- члан 52. постаје члан 54., 
- члан 53. постаје члан 55., 
- члан 54. постаје члан 56., 
- члан 55. постаје члан 57., 
- члан 56. постаје члан 58., 
- члан 57. постаје члан 59., 
- члан 58. постаје члан 60. и 
- члан 59. постаје члан 61. 

Члан 2. 
У члану 5. после става 3. додаје се нови став 4, 

који гласи: 

„Под кућним водоводом подразумевају се и све 
водоводне инсталације у стамбеним зградама почев од 
водомера стамбене зграде. 

Досадашњи став 4. постаје став 5.“ 

Члан 3. 
У члану 13. после става 3. додаје се нови став 4, 

који гласи: 

„За све кварове који настану на кућном водоводу 
у стамбеној згради, од водомера зграде до водомера 
власника односно корисника стана, одговорни су сви 
власници односно корисници станова у стамбеној згради 
и дужни су да квар отклоне у року од 24 часа или да квар 
одмах пријаве ЈКП. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
Досадашњи став 5. постаје став 6. 
Досадашњи став 6. постаје став 7. 
Досадашњи став 7. постаје став 8.“ 

Члан 4. 
У новом члану 37. мења се став 3. и додаје се 

нови став 4, који гласе: 

„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  прикључивање кућне на 
јавну канализацију уз накнаду трошкова. 

Трошкове надокнађује власник односно 
корисник oбјекта који се прикључује на јавну 
канализацију власнику односно кориснику 
непокретности преко које се прелази. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
Досадашњи став 5. постаје став 6. 
Досадашњи став 6. постаје став 7.“ 

Члан 5. 
 Нови члан 59. мења се и гласи: 

„За непоступање по одредбама ове Одлуке или за 
поступање супротно одредбама ове Одлуке, новчаном  
казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, 
казниће се ЈКП ако: 

- поступи супротно одредбама члана 7. ове 
Одлуке; 

- поступи супротно одредби члана 8. ове Одлуке; 
- у случају више силе или већих техничких 

сметњи на јавном водоводу, на други адекватан 
начин не обезбеди снабдевање водом за пиће 
(члан 9.); 

- не поступи по одредби члана 10. ове Одлуке; 

- квар на јавном водоводу не отклони одмах, а 
најкасније у року од 24 часа (члан 13. став 2.); 

- квар на кућном водоводу не отклони одмах, а 
најкасније у року од 24 часа од пријаве квара о 
трошку корисника (члан 13. став 5.); 

- не поступи по одредбама члана 13. став 6.,7. и 8. 
Одлуке; 

- ако изврши прикључење на јавни водовод 
објекта који нема одобрење за изградњу (члан 
15. став 1.); 

- не поступи  по одредби  члана 17. став 2. ове 
Одлуке; 

- не поступи по налог општинске комуналне 
инспекције (члан 17. став 5.); 

- поступи супротно одредбама  члана 23. ове 
Одлуке; 

- поступи супротно одредби  члана 24. ове 
Одлуке; 

- поступи супротно одредби  члана 25. став 1. ове 
Одлуке; 

- не поступи по одредби члана 26. ове Одлуке; 
- прикључи на јавни водовод објекат који нема 

грађевинску дозволу (члан 30. став 1. алинеја 9.);  
- не поступи по одредби члана 30. став 1. алинеја 13. 

ове Одлуке; 
- не поступи по одредбама члана 34. ове Одлуке; 
- не поступи по одредби члана 37. став 2. ове 

Одлуке; 
- поступи супротно одредбама члана 38. ове 

Одлуке; 
- не врши испуштање фекалија из цистерни у 

јавну канализацију на постројењу за прераду 
отпадних вода (члан 40. став 3.); 

- објекте и уређаје јавне канализације и 
атмосферске канализације не одржава 
непрекидно у исправном стању и не контролише 
стално састав испуштених вода (члан 42. став 1.); 

- не отклони последице извршене интервенције 
најкасније у рок од седам дана од дана завршетка 
интервенције (члан 42. став 3.); 

- не обавештава благовремено путем средстава 
јавног информисања грађане о прекидима у 
функционисању јавне канализације (члан 43.); 

- квар на кућној канализацији не отклони одмах, а 
најкасније у року од 24 часа од пријаве квара о 
трошку корисника (члан 45. став 2.); 

- не поступи  по одредби члана 51. ове Одлуке; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у ЈКП новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.“ 

Члан 6. 
 Иза новог члана 59. додаје се члан 59а, који гласи: 

 „За непоступање по одредбама ове Одлуке или за 
поступање супротно одредбама ове Одлуке, новчаном  
казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, 
казниће се правно лице, власник односно корисник 
непокретности (објекта) прикљученог на јавни водовод 
односно јавну канализацију, ако: 

- поступи супротно одредбама члана 12. ове 
Одлуке; 

- квар на јавном водоводу не пријави одмах ЈКП 
(члан 13. став 1.); 

- квар на кућном водоводу не отклони у року од 
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24 часа или не пријави одмах ЈКП  (члан 13. став 
3. и члан 13. став 4); 

- не омогући ЈКП интервенцију на изграђеној 
комуналној инфраструктури и постројењима 
(члан 13. став 7.); 

- неовлашћено рукује јавним водоводом (члан 14. 
став 1.); 

- се самовласно прикључио на јавни водовод 
односно ако се прикључио на јавни водовод 
противно одредбама закона и ове одлуке (члан 
17. став 1. и члан 30. став 12.); 

- радницима ЈКП не омогући очитавање водомера 
(члан 20. став 1.);  

- поступи супротно одредби члана 20. став 3. ове 
Одлуке; 

- споји кућни са јавним водоводом испред 
водомера (члан 21. став 1.); 

- поступи супротно одредбама члана 21. став 2. и 
3. ове Одлуке; 

- поступи супротно одредби члана 22. став 4. ове 
Одлуке; 

- за време редукције воде се не придржава 
обавештења које издаје ЈКП и не смањи 
потрошњу воде, ради равномернијег снабдевања 
(члан 25. став 2.); 

- је шахт водомера, затрпан или на други начин 
неприступачан, а не отклони те недостатке ни 
после опомене ЈКП (члан 30. став 2.); 

- на кућном водоводу који је прикључен на јавни 
водовод нема мерни инструмент (водомер), 
(члан 30. став 3.); 

- је прикључење извршио испред водомера (члан 
30. став 4.); 

- се не придржава наредбе или упутства о штедњи 
воде (члан 30. став 6.); 

- воду или отпадну воду испушта на улицу или на 
другу јавну површину или на други начин штети 
јавне објекте или угрожава здравље људи (члан 
30. став 8.); 

- воду користи ненаменски (члан 30. став 10.); 
- воду користи преко дозвољеног обима или 

другог прописаног услова (члан 30. став 11.); 
- поступи супротно одредби члана 35. став 2. 

Одлуке; 
- не изгради ревизиони шахт у свом дворишту под 

условима које даје предузеће и исту не одржава у 
исправном стању (члан 36. став 3.); 

- поступи супротно одредбама члана 37. Одлуке; 
- поступи супротно одредбама члана 39. Одлуке; 
- поступи супротно одредбама члана 40. Одлуке; 
- не омогући вршиоцу комуналне делатности 

интервенцију на изграђеној комуналној 
инфраструктури и постројењима (члан 42. став 2. 
Одлуке); 

- не угради уређај за пречишћавање, власник, 
односно корисник кућне канализације који има 
отпадне воде са механичким, запаљивим или 
експлозивним састојцима, штетним хемијским 
састојцима изнад дозвољене концетрације, као и 
друге штетне материје (члан 44. став 1. Одлуке); 

- квар који настане на кућној канализацији не 
отклони у року од 24 часа или одмах не пријави 
ЈКП (члан 45. став 1. Одлуке); 

- не омогући приступ овлашћеним радницима за 
контролу квалитета отпадних вода и 

исправности кућне канализације (члан 47. став 1. 
Одлуке); 

- поступи супротно одредбама члана 48. Одлуке; 
- неправилном употребом кућне канализације 

проузрокује квар или штету на јавној  
канализацији (члан 49. Одлуке); 

- изврши самовласно прикључење на јавну 
канализацију (члан 50. став 1. Одлуке); 

- кућна канализација није изграђена према датим 
условима (члан 50. став 2. Одлуке); 

- је кућна канализација изграђена тако да 
негативно утиче на функционисање јавне 
канализације (члан 50. став 3. Одлуке); 

- се из кућне канализације у јавну канализацију 
испуштају отпадне воде, a власник, односно 
корисник објекта, одбије да утврђени износ 
накнаде (члан 50. став 4. Одлуке); 

- се из кућне канализације у јавну канализацију 
испуштају отпадне воде са већом 
концентрацијом штетних материја и супстанци, а 
власник, односно корисник, одбија да угради 
уређај  за пречишћавање - таложник масти или 
одбије да плати увећане трошкове одржавања 
јавне канализације (члан 50. став 5. Одлуке); 

- не придржава упутства ЈКП (члан 50. став 6. 
Одлуке); 

- се утврди да је кућна канализација прикључена 
на атмосферску канализацију и обрнуто (члан 50. 
став 8. Одлуке). 

 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
75.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно 
лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном  казном у износу од 10.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из 
става 1. овог члана.“ 

Члан 7. 
У свему осталом Одлука о снабдевању водом за 

пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и 
отпадних вода на територији Општине Бољевац („Сл. 
лист општине Бољевац“, бр. 4/2015 и 9/2015) остаје на 
снази. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном  листу општине Бољевац”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
Број:06-124 / 2015-I/8       
Датум: 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 
8. 
 
На основу члана 160. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015- аутентично 
тумачење и 68/2015) и члана 39. Статута општине 
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  19. 
11. 2015. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
о допуни Одлуке о додели поклона и награда ученицима 

основних и средње школе 
 
 

Члан 1. 
 Допуњује се члан 2. Одлуке о додели поклона и 

награда ученицима  основних и средње школе 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр.7/2013) тако што 
се после тачке 3. додаје тачка 4. која гласи: 

„4. новчане накнаде за талентоване ученике.“ 
 

Члан 2. 
Мења се Одлука о додели поклона и награда 

ученицима  основних и средње школе тако што се после 
члана 13. додаје се члан 13а  који гласи: 

„Талентовани ученици могу поднети захтев за 
доделу новчане накнаде за трошкове које имају на пољу  
усавршавања, у циљу постизања резултата у области 
образовања, науке, културе, уметности и спорта. 

Захтев се подноси Општинском већу општине 
Бољевац, које решава о додели и износу средстава. 

Пре доношења решења из става 2. овог члана, 
Општинска управа Бољевац затражиће извештај од 
школа,  удружења или других организација, које прате 
рад ученика, о постигнутим резултатима и успесима на 
такмичењима из области наведених у ставу 1. овог 
члана“  

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 
 
Број: 06-124 / 2015-I/9 
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
9. 
 
На основу члана 39. Закона о правима пацијената ("Сл. 
гласник РС", бр. 45/2013) и члана 39. Статута општине 
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008), 
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  19. 
11. 2015. године донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке  о организовању, финансирању и 

условима рада саветника за заштиту права пацијената и   
Савета за здравље 

 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком мења се чл.3. Одлуке  о организовању, 
финансирању и условима рада саветника за заштиту 
права пацијената и Савета за здравље (''Службени лист 
општине Бољевац'', бр.10/2013) и речи „одређује се 
Мирослава Опачић, дипломирани правник из Бољевца, са 
положеним правосудним испитом, сада на функцији 
начелника Општинске управе Бољевац“ мењају се 
речима „ одређује се Биљана Рашић Марковић, 
дипломирани правник из Бољевца, са положеним 
правосудним испитом, сада на функцији секретара 
Скупштине општине Бољевац.“ 
 

 
Члан 2. 

  Ова измена Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 
Број:06- 124 / 2015-I/10 
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                    
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
10. 
 

На основу члана 4. и 6. Закона о јавном здрављу 
( „Службени гласник РС“, бр.72/09) и члана 39. Статута 
општине Бољевац (''Службени гласник општине 
Бољевац'' бр.1/08), Скупштина oпштине Бољевац, на 
седници одржаној дана 19. 11. 2015. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЈАВНОГ 

ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА  
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016-2021 

 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Стратегије јавног здравља 
становништва општине Бољевац за период 2016-2021. 

  
Члан 2. 

 Циљ израде Стратегије је  идентификација 
приоритетних подручја где је унапређење здравља и 
квалитета живота могуће, појашњавање циљева,  
дефинисање основних активности и одговорности свих 
релевантних партнера у области јавног здравља. 
  Стратегија представља подршку испуњавању 
друштвене бриге за здравље становништва на територији 
општине Бољевац и чини основу за доношење одлука о 
мерама и акцијама за унапређење здравља и квалитета 
живота становника. 
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Члан 3. 
 Ради спровођења ове Одлуке овлашћује се 
председник општине Бољевац да именује радно тело за 
израду Стратегије јавног здравља становништва општине 
Бољевац за период 2016-2021 (у даљем тексту: Радно 
тело) које чини 5 чланова и то по један представник: из 
области здравства, образовања, социјалне заштите,  
заштите животне средине, завода за јавно здравље и 
спорта. 
 Основни задатак радног тела је израда 
Стратегије јавног здравља становништва општине 
Бољевац за период 2016-2021. 
 Чланови радног тела су одговорни за израду 
Стратегије. 
 

Члан 4. 
 Рок за израду стратегије је 6 (шест) месеци од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
Стручне и административне послове за потребе 

Комисије, обављаће Општинска управа општине 
Бољевац. 

 
Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
Број: 06-124 / 2015-I/11  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
11. 
 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08), 
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  19. 
11. 2015. године,  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I 

 Усваја се Записник о извршеном инспекцијском 
надзору Општинске управе Бољевац републичког 
урбанистичког инспектора, бр. 915-363-350-00079/2015-
14 од 07. 10. 2015. године. 

 
 

II 
 Закључак доставити: начелнику ОУ, руководиоцу 
Одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске 
послове и извршења и архиви. 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Број: 06-124 / 2015-I/12      

Датум: 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
12. 
 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној 19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Извештај о раду  Предшколске 
установе '' Наша радост'' Бољевац , бр. 390-15/15 од 14. 
09. 2015. године. 

 
II 
 

 Одлуку објавити у Службеном листу општине 
Бољевац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

Број: 06-124 / 2015-I/13.1 
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
13. 
 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној  19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
 
I 

 Даје се сагласност на План рада Предшколске 
установе '' Наша радост '' Бољевац за школску 2015/16. 
годину, бр. 393-15/15  од 14. 09. 2015. године. 

 
 

II 
Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

Број: 06-124 / 2015-I/13.2 
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
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ПРЕДСЕДНИК                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 
с.р. 

 
 
14. 
 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној 19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 

 Усваја се Извештај о припремљености  СШ '' Никола 
Тесла '' Бољевац за рад у  школској  2015/16 годину, бр. 
826 од 06. 10. 2015. године. 

 
II 
 

 Закључак доставити: СШ '' Н.Тесла '' и архиви. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

Број: 06-124 / 2015-I/14.1  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
15. 
 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној 19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 

 Усваја се Информација о реализацији Плана уписа 
СШ '' Никола Тесла '' Бољевац за  школску  2015/16. 
годину, бр. 825 од 06. 10. 2015. године. 

 
II 
 

 Закључак доставити: СШ '' Н.Тесла '' и архиви. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

 
Број: 06-124 / 2015-I/14.2  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                            
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
16. 
 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној 19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 

  
Усваја се Извештај о припремљености  школе за  

рад за школску 2015/16. годину   OШ '' 9. српска бригада 
'' Бољевац и Извештај о реализацији плана уписа 
ученика, бр. 677/1 од 06. 10. 2015. године. 

 
II 
 

 Закључак доставити: ОШ '' 9. српска бригада '' 
Бољевац и архиви. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

Број: 06-124 / 2015-I/14.3  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
17. 
 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној 19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 

 Усваја се Извештај о припремљености  за рад  OШ '' 
Ђорђе Симеоновић '' Подгорац за школску  2015/16 
годину, бр. 759 од 01. 10. 2015. године. 

 
II 
 

 Закључак доставити: ОШ '' Ђорђе Симеоновић '' 
Подгорац и архиви. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

Број: 06-124 / 2015-I/14.4  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           20. новембар 2015.године 

     година VIII    Број  23                                                                                                                                                                                                           стр.   12

 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 
с.р. 

 
18. 
 

На  основу  члана 39. Статута  општине Бољевац 
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  
општине Бољевац на седници одржаној 19. 11. 2015. 
године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 Усваја се Извештај о припремљености за рад  OШ '' 
Ђура Јакшић '' Сумраковац  за  школску  2015/16 годину. 

 
II 

Закључак доставити: ОШ '' Ђура Јакшић '' 
Сумраковац и архиви. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 

Број: 06-124 / 2015-I/14.5  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
19. 
 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08), 
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  19. 
11. 2015. године,  донела је 

 
О Д Л У К У  

 
 
I 

 Усваја се Извештај о раду Општинског 
правобраниоца за период од 06. 06. 2015.-06. 11. 2015. 
године, бр. 7-372/15-IV  од 06. 11. 2015. године. 

 
 

II 
 Одлуку доставити: Општинском правобраниоцу и 
архиви. 

 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Број: 06-124 / 2015-I/15      
Датум: 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
20. 
 

На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 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 
145/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014) и члана 
39. Статута oпштине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на  
седници одржаној  19. 11. 2015. године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПЛАНОВЕ 

 
 

Члан 1. 
  

Мења се члан 1. Решења о образовању Комисије 
за планове („Службени лист општине Бољевац“, 
бр.14/1/13), у  ставу 1. тачки 2. подтачки 3) која сада 
гласи: 
 

„ 3. Предраг Лазић, дипл. грађевински инжењер,  
испред општине Бољевац,“ 

  
Члан 2. 

   
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.  
  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
 
Број: 06-124 / 2015-I/16  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
21. 
 

На основу члана 21. став 2, члана 22, члана  31. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 44. Оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр.2/13 и 19/14), 
члана 38. Статута Јавног комуналног предузећа „Услуга“ 
Бољевац(„Службени лист општине Бољевац“, бр.3/13, 
7/13, 19/14 и 9/15), и  члана 39. Статута општине Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр.1/08) Скупштина 
општине Бољевац на седници одржаној дана  19. 11. 
2015.године,  донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног комуналног 
предузећа „Услуга„ Бољевац 

 
I 

Силвестар Церовановић из насеља Ртањ, правник 
за управне послове,  именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа „Услуга“  Бољевац, на период од 
четири године. 

 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 
коначно је. 

 
 

III 
 Решење објавити у Службеном листу општине 
Бољевац и на интернет страници општине Бољевац. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

Број: 06-124 / 2015-I/17.3  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
22. 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 35. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа  Дирекција за 
планирање и изградњу Бољевац (''Службени лист 
општине Бољевац'', бр.19/2014, 4/2015) и члана 39. 
Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 
Бољевац'', бр.1/2008),  Скупштина општине Бољевац на 
седници одржаној 19. 11. 2015. године, донела je  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 

 
I 

 Разрешава се Милица Цакић функције члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за 
планирање и изградњу Бољевац, на лични захтев. 

 
II 

 Именује  се Миљан Голубовић  на функцију члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за 
планирање и изградњу Бољевац, испред запослених. 

 
III 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 
Бољевац. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 
Број: 06-124 / 2015-I/17.1   
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
 
23. 
 

На основу члана 21. став 2, члана 22, члана  31. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 40. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за планирање и 
изградњу Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 
бр. 19/14, 4/2015) , члана 48. Статута Јавног предузећа 
Дирекција за планирање и изградњу Бољевац(„Службени 
лист општине Бољевац“, бр. 19/14),  и члана 39. Статута 
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 
бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 
одржаној дана  19. 11. 2015.године,  донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа 

Дирекција за планирање и изградњу Бољевац 
 

I 
Нели Ђорђевић из Валакоња, специјалиста 

струковни инжењер индустријског инжењерства,  
именује се за директора Јавног предузећа Дирекција за 
планирање и изградњу Бољевац, на период од четири 
године. 

 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 
коначно је. 

 
III 

 Решење објавити у Службеном листу општине 
Бољевац и на интернет страници општине Бољевац. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

 
Број:06-124 / 2015-I/17.2  
Бољевац, 19. 11. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
Љубиша Јаношевић, дипл. прав, 

с.р. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
1. 
 
Председник општине Бољевац на основу члана 13. 
Одлуке о прибављању, коришћењу и начину располагања 
стварима у својини општине Бољевац („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 
3/2013 и 8/2014) и члана 68. Статута општине Бољевац 
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08) доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Сталне комисије за спровођење 
поступака давања у закуп посебних делова зграда 

 
I 

 Именује се Стална комисија за спровођење поступака 
давања у закуп посебних делова зграда, у следећем 
саставу: 

1. Ана Опачић – председник комисије, 
2. Зоран Конић – члан комсије, 
3. Жаклина Добрић – члан комисије, 
4. Миодраг Трифуновић – члан комисије и 
5. Сузана Пастроњевић – члан комисије. 

 
II 

 Комисија има задатак да спроводи поступке давања у 
закуп посебних делова зграда у складу са чл. 13. Одлуке 
о прибављању, коришћењу и начину располагања 
стварима у својини општине Бољевац („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 
3/2013 и 8/2014). 

III 
 Извештај о спроведеним поступцима и записнике о 
раду комисије доставити Председнику општине Бољевац, 
на даље поступање. 
 

IV 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења.  
 

V 
Ово решење објавити у Службеном листу 

општине Бољевац.  
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
 

Број: 464-46/2015-II 
Бољевац, 19.11.2015. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                                                                           
др Небојша Марјановић, с.р. 

 


