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На основу предлога Одсека инспекције, Одељења за 

урбанизам, обједињену процедуру,  и извршења, 

имовинско правне послове и послове јавних набавки, 

члана. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. 

гласник РС“, бр.36/2015)  и члана 39. Статута општине 

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

25/15), Општинско веће општине Бољевац, на седници 

одржаној дана 08. 12. 2016. године, донело је  
 

ПЛАН РАДА 

 

ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

КОМУНАЛНА 

ИНСПЕКЦИЈА 
 

    Број инспектора - на крају 2016, године у 

комуналној инспекцији је 1 комунални инспектор са 

високом стручном спремом који је уједно и шеф одсека 

инспекције.  

 

Прописи по којима поступа комунална инспекција: 

 

1. ЗАКОНИ: 

 

1) Закон о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/11); 

2) Закон о инспекцијском надзору  („Сл. гласник РС“, бр. 

36/15); 

3) Закон о општем управном поступку; („Сл. лист СРЈ“, 

бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10); 

4. Закон о прекршајима  („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 

13/16); 

5. Закон о трговини  („Сл. гласник РС“,  53/10 и 10/13). 

 

2. УРЕДБЕ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

 

1) Уредба Уредба о мерама за сузбијање и уништавање 

коровске биљке амброзија (Сл. гласник РС“, бр. 69/06); 

2) Инструкције министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде о начину уништавања коровске биљке 

амброзије 
 
 

3.    ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

1) Одлука о условима и начину поверавања 

обављања комуналних делатности на 

територији општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 14/07); 

2) Одлука о одрђењу комуналних делатности 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 

10/01); 

3) Одлука о уређењу насеља на подручју општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 2/13); 

4) Одлука о општинској комуналној инспекцији 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/13); 

5) Одлука о критеријумима за категоризацију и 

категоризацији општинских путева и улица 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 

04/15);  

6) Одлука о улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 3/13, 18/14 и 4/15); 

7) Одлука о одржавању стамбених зграда 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 

18/12); 

8) Одлука о утврђивању критеријума и начину 

плаћања трошкова за одржавање стамбених 

зграда у којима се налази пословни простор и 

станови у којима се обавља пословна делатност 

(„Службени лист општине Бољевац“ бр. 18/12); 

9) Одлука о распореду радног времена 

угоститељских, трговинских и занатских 

објеката („Службени лист општине Бољевац“ 

бр. 05/11, 9/14 и 23/15); 

10) Одлука о кућном реду у стамбеним зградама 

(„Службени лист општина Бољевац, Бор, 

Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, 

бр. 10/94 и „Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 2/13); 

11) Одлука о снабдевању водом за пиће и 

пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода на територији општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 4/15, 

9/15, 23/15 и 22/16); 

12) Одлука о сахрањивању и гробљима на 

територији општине Бољевац („Службени лист 

општина Бољевац, Бор, Књажевац, Мајданпек, 

Неготин и Сокобања“, бр. 5/79, 11/83, 8/97, 

28/01 и „Службени лист општине Бољевац“ бр. 

2/13); 

13) Одлука о пружању услуге грејања („Сл. лист 

општина Бољевац, Бор, Књажевац, Мајданпек, 

Неготин и Сокобања“, бр. 08/01, 28/01, 12/02, 

03/06 и „Службени лист општине Бољевац“ бр. 

2/13); 

14) Одлука о јавном превозу путника на 

територији општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“ бр. 07/11); 
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15) Одлука о такси превозу путника на територији 

општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“ бр. 8/16); 

16) Одлука о организовању превоза путника и 

превоза ученика („Службени лист општине 

Бољевац“ бр. 22/16); 

17) Одлука о одређивању аутобуских стајалишта 

на територији општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 05/10, 05/12, 04/15 

и 06/15). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.  ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС 

 

Инспекцијски надзор у области комуналне делатности; 

Инспекцијски надзор над применом дела закона о 

трговини. 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ 

ПРОЦЕСА 

 

1. Надзор над радом ЈКП које обавља 

ком.делатност:  

- контрола спровођења програма обављања комуналних 

делатности јавног  предузећа ,  

- надзор над извршењем квалитета обављања 

комуналних делатности; 

 

2. Надзор над радом ЈКП: 

      - надзор над одржавањем јавних површина и 

комуналних објеката, 

      - надзор над коришћењем јавних површина и 

комуналних објеката, 

      - надзор над враћањем јавне површине у првобитно 

стање; 

 

3. Надзор над спровођењем закона и прописа из 

области комуналне.делатности: 

- одржавања чистоће у граду,  

- одвожења и депоновања смећа, 

- одржавања зелених и рекреативних површина, 

- обављања делатности одржавања гробља и 

сахрањивања, 

- послова зоохигијенске службе,  

- пружања пијачних услуга, 

- одржавања улица, путева и других јавних површина у 

граду, 

- пружања услуга снабдевања водом и одвођења и 

пречишћавања отпадних вода, 

- пружања услуга снабдевања топлотном енергијом,  

- спровођења кућног реда, 

- одржавања споменика и других амбијенталних 

скулптура,  

- придржавања прописаног радног времена 

угоститељских и других објеката у граду, 

- постављање и начин коришћења мањих монтажних 

објеката у граду, 

- функционисање појединих сеоских водовода. 

 

4. Надзор над спровођењем дела закона о трговини и то 

у области трговине ван продајног објекта, осим 

даљинске трговине као и у погледу истицања и 

придржавања радног времена и истицања пословног 

имена . 

У поступку инспекцијског надзора комунални 

инспектор има иста овлашћења као и тржишни 

инспектор. 

На недељном нивоу вршиће се контрола продаје робе на 

јавним површинама, са посебним освртом на нелегални 

промет дувана и дуванских производа који спадају у 

надлежност комуналне инспекције. 

 

5. Контрола ауто-такси превоза на територији општине 

Бољевац.  

Ауто такси превоз представља посебан вид јавног 

ванлинијског превоза коме се посвећује посебна пажња. 

Процењено је да незнатан број нерегистрованих 

таксиста. 

Сходно процењениом ризику редовне и ванредне 

контроле ауто такси превоза на територији општине 

Бољевац вршиће се повремено, с обзиром да општина 

Бољевац има једног регистрованог таксисту који обавља 

ту делатност једним возилом. 

 Редовне контроле ће се обављати у току радног 

времена.  

 

6. Контрола ђачког превоза на територији општине 

Бољевац.  

Контроле ће се обављати једном месечно, увидом у 

књигу долазака и полазака аутобуса који превозе 

ђаке на аутобуској станици у Бољевцу. 

 

7. Контрола путева, путне опреме и путних објеката.  

У пословима контроле инспектори ће предузимати 

следеће мере : 

- забрањивати или обустављати извршење радова на 

путевима који се изводе противно прописима, 

-наређивати отклањање недостатака на путевима који 

угрожавају безбедност саобраћаја 

 - наређивати обустављање радова који се изводе у 

непосредној близини путева а који могу довести у 

питање сигурност пута и безбедност саобраћаја, 

Контроле ће се вршити по службеној дужности и по 

пријавама странака. Посебна пажња у раду се посвећује 

пријавама месних заједница и грађана који као странке  

учествују у поступку и пружају потребну подршку. 

Посматрајући контроле са временског аспекта инспектор 

ће у појединим временским периодима посебну пажњу 

посветити појединим врстама контроле. 

У циљу превентивног деловања инспекција ће 

сарађивати са председницима месних заједница како би 

месне заједнице у пролеће и јесен спровеле акције 

уређења обала и живица, и на време обавестиле своје 

суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле 

казнене одредбе. 

Такође у циљу превентивног деловања путем локалних 

медија грађани ће бити обавештавани о активностима 

инспекције везаним за уређење обала и живица. 

 

 

М Е С Е Ч Н И    П Л А Н: 
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ЈАНУАР: 

 

1) Израда годишњег извештаја о раду комуналног 

инспектора у целини за претходну годину; 

2) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду: 

3) - контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“; 

4) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

5) Контрола инспектора по захтеву странке; 

6) Контрола по Одлуци о пружању услуге 

грејања; 

7) Контрола зимског одржавања путева и улица; 

8) Контрола ђачког превоза; 

9) Ванредне контроле; 

10) Архивирање пописа аката из области комуналне 

инспекције. 

 

ФЕБРУАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

2) контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“  

-   Контрола по Одлуци о пружању услуге грејања; 

3) Контрола радног времена угоститељских објеката; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола инспектора по захтеву странака; 

7) Контрола зимског одржавања путева и улица; 

8) Ванредне контроле; 

9) Контрола продаје робе по Закону о трговини. 

 

МАРТ: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

''Услуга“ , 

2) Контрола заузећа јавних површина; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контрола радног времена; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола нерегистрованих такси превозника; 

7) Контрола паса на јавним површинама; 

8) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

9) Контрола инспектора по захтеву странке; 

10) Ванредне контроле. 

 

АПРИЛ: 

 

1) Акција пролећно чишћење града; 

2) Контрола одржавања зелених површина у граду; 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

3) контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“,  

4) Контрола заузећа јавних површина; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола ђачког превоза; 

 

7) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

8) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

9) Контроле инспектора по захтеву странака; 

10) Ванредне контроле. 

 

МАЈ: 
 
1) Контрола одржавања зелених и рекреативних 

површина у граду; 

        2 )  Акција пролећно чишћење града; 

        3 )  Редовна контрола одржавања комуналног реда 

у граду; 

      -      контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“,  

4)   Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима; 

5)   Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

6)   Контроле инспектора по захтеву странака; 

7)   Контрола паса на јавним површинама; 

8)   Контрола ђачког превоза; 

9)   Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева; 
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10) Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза); 

11) Ванредне контроле. 

 

ЈУН: 
 

1) Контрола по уредби владе РС о уништавању коровске 

биљке Амброзије; 

2) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“,  

3) Налагање уклањања нерегистрованих возила са 

јавних површина; 

4) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза); 

7) Контрола ђачког превоза; 

8) Контроле инспектора по захтеву странака; 

9) Ванредне контроле. 

 

ЈУЛ: 
 
1) Контрола по уредби владе РС о уништавању коровске 

биљке Амброзије; 

2) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“,  

3) Контрола радног времена угоститељских објеката; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза); 

7) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

8) Контроле инспектора по захтеву странака; 

9) Ванредне контроле. 

 

АВГУСТ: 
 
1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“,  

2) Контрола радног времена угоститењских објеката; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контроле инспектора по захтеву странака; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола ђачког превоза; 

7) Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза); 

8) Контрола септичких јама на територији општине 

Бољевац код физичких лица; 

9) Ванредне контроле. 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“,  

2) Контрола радног времена угоститењских објеката; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контроле инспектора по захтеву странака; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола ђачког превоза; 

7) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева; 

8) Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза); 

9) Контрола ђубришта и осочних јама на територији 

општине Бољевац; 

10) Ванредне контроле. 

 

ОКТОБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“; 

2) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

3) Контроле инспектора по захтеву странака; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 
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6) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

7) Ванредне контроле. 

 

НОВЕМБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду, 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“; 

2) Контрола по Одлуци о пружању услуге грејања; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контроле инспектора по захтеву странака; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

7) Контрола ђачког превоза; 

8) Ванредне контроле. 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду, 

- контрола обављања комуналне делатности ЈКП 

“Услуга“;  

2) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

3) Контроле инспектора по захтеву странака; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола зимског одржавања путева и улица; 

7) Ванредне контроле; 

8) Ажурирање и архивирање предмета. 

 

 Овај План објавити на интернет страници општине 

Бољевац www.boljevac.org.rs . 

 

 Овај План објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-176 / 2016-II/22 

Бољевац, 08. 12. 2016. године  

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                   др Небојша Марјановић,с.р. 

2. 

На основу предлога Одељења за буџет, 

финансије и пореску администрацију члана 10. Закона о 

инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр.36/15) и 

члана 39. Статута општине     Бољевац (Сл.лист бр.1/08, 

25/15) Општинско веће општине Бољевац, на седници 

одржаној дана 08. 12. 2016.г. донело је 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ЗА 2017.ГОДИНУ 

ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

КОНТРОЛЕ 

 

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења 

за буџет, финансије и пореску администрацију општине 

Бољевац- ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

КОНТРОЛЕ ОПШТИНЕ Бољевац за 2017.годину у 

складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору 

(Сл.гласник РС бр.36/2015). 

  Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи 

приказ задатака и послова Пореске инспекције у 

2017.години, непосредне примене закона и других 

прописа, те праћење стања на територији општине 

Бољевац из области пореских прописа у складу са 

ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И 

ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ(„Сл. гласник РС“, 

број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 

85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 

2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 

112/2015 и 15/2016), ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА 

ИМОВИНУ(„Сл. гласник РС“, број 26/01 ... , 68/2014), 

ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ („Сл. гласник РС“, број 62/06 ..., 

95/15), ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ( „Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. 

гласник РС“, број 30/10). 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења 

за буџет, финансије и пореску администрацију општине 

Бољевац- ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

КОНТРОЛЕ је повећање ефективности и 

транспарентности, као и: 

 

1.непосредну примену закона и других прописа ,  

2.спровођење инспекцијског надзора, и 

решавања у управним стварима у првом степену,  

3.превентивно деловање инспекције као једно од 

средстава остварења циља инспекцијског надзора;  

 

                                                                       ПЛАН РАДА У 

2017.ГОД. 

 

- Контрола тачности, потпуности и законитости 

исказаних података о утврђеном порезу у 

http://www.boljevac.org.rs/
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пореским пријавама за 2017.год. обвезника који 

воде пословне књиге 

- Контрола тачности и законитости иказаних 

података о пореском ослобођењу у пореским 

пријавама за 2017.год. обвезника који воде 

пословне књиге 

- Контрола пореских обвезника који воде пословне 

књиге који се налазе у евиденцији обвезника, а 

нису поднели пореску пријаву за утврђивање 

пореза на имовину  за 2017.год. 

- Контрола тачности, потпуности и законитости 

исказаних података о утврђеном порезу 

пореским пријавама за раније године, обвезника 

који воде пословне књиге 

- Контрола изворних јавних прихода према 

подацима из аката донетих по Закону о 

озакоњењу објеката и Закону о планирању и 

изградњи 

- Контрола пореза на имовину према подацима из 

примљених уговора и решења о промету 

непокретности 

- Контрола обвезника пореза на имовину поређењем 

са подацима из прјава за накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине 

- Контрола изворних јавних прихода према другим 

расположивим подацима 

                        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-176 / 2016-II/23                                                                                                                          

Бољевац, 08. 12. 2016. Године 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                   др Небојша Марјановић,с.р. 

 

3. 

На основу предлога Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима територије општине 

Бољевац, члана 19. ст. 2. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011 32/2013 –одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. Закон 

и 9/2016 – одлука УС) и члана 71. Статута општине 

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

Општинско веће општине Бољевац, на седници одржаној 

дана 08. 12. 2016. године, донело је 

 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД 

НАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

I 

Општина Бољевац ће ради унапређења безбедности 

саобраћаја на својој територији новчана средства од 

наплаћених казни за прекршаје у 2017. години користити 

у складу са Програмом на следећи начин:  

 

1. у складу са чл.19. ст.1. т.3. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима за превентивно-промотивне 

активности из области безбедности саобраћаја 

(штампање флајера, куповина саобраћајног комплета за 

децу и едукација) – 150.000,00 динара; 

 

2. у складу са чл.19. ст.1. т.5. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима за доградњу система за 

видеонадзор – 500.000,00 динара (ужи центар града, код 

обданишта, градски вртић, код основне и средње школе, 

на прилазима града са државних путева); 

 

3. у складу са чл.19. ст.1. т.2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима за израду финалног дела-

асфалтирање полигона „Шта знаш о саобраћају“ – 

730.000,00 динара (локација код „Нове школе“); 

 

4. у складу са чл.18. ст.1. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима за набавку и постављање 

вертикалне саобраћајне сигнализације, као и за 

хоризонталну сигнализацију – 1.000.000,00 динара (на 

територији целе општине Бољевац) 

 

II 

Овај програм објавити у службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-176 / 2016-II/24 

Бољевац, 08. 12. 2016. године   

 

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                   др Небојша Марјановић,с.р. 

 

4. 

На основу  члана 100. став 3. Закона о  заштити 

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

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

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

средине општине Бољевац ( Сл. лист општине Бољевац 

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

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

Општинско веће  општине Бољевац на седници одржаној 

08. 12. 2016. године  донела  је 

 

Предлог Програма  коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине   

за 2017. годину 

 

 

o Овим  Програмом се утврђује намена коришћења 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2017. годину. 

o  Све поменуте активности су предвиђене 

Акционим планом Програма заштите животне 

средине општине Бољевац  2015-2020  

o  За реализацију Програма планирају се средства 

прикупљена од  Посебне накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине на територији 

општине Бољевац.  
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o Програмом предвиђена средства, за извођење 

Пројекта примарне селекције отпада са 

рециклажним двориштем за посебне токове 

отпада, наведена у делу Унапређење управљања 

комуналним и осталим отпадом под тачком  4 , 

нису довољна. Вредност Пројекта  је 

11.655.661,50 динара. За реализацију Пројекта 

морају се планирати средства  и у следећој 

буџетској години или изнаћи други извори 

финансирања. 

o План реализације приказан је табеларно 

 

 План реализације средстава 

 

Потребна  

средства 

I Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом 

 

1. Израда ревизије Плана 

управљања отпадом 

220.000,00 

2. Израда ревизије Катастра 

отпада 

180.000,00 

3. Набавка металних контејнера за 

комунални отпад 

1.500.000,00 

 

4. Извођење Пројекта примарне 

селекције отпада са 

рециклажним двориштем за 

посебне токове отпада   

1050.000,00  

 

5. Чишћење дивљих сметлишта на 

територији општине  

 

150.000,00 

II Унапређење квалитета 

животне средине 

 

6. Обезбеђивање мерења 

параметара животне средине  

( ваздуха, водотокова ...) 

100.000,00 

 Израда елабората мерења буке 

у животној средини 

180.000,00 

III Управљање заштитом 

животне средине 

 

7. Спровођење активности 

промотивног еколошког 

понашања (сађење, активности 

на заштити посађених биљака, 

чишћење, еколошка едукација, 

гостовање на локалним 

медијима...)  

 

 

 

120.000,00 

                                                                       

УКУПНО: 
3.500.000,00 

   

 Процена прихода од средстава 

посебне накнадa за заштиту и 

унапређење животне средине за 

2017. год 

 

3.500.000,00 

 Додатна средства из других 

буџетских прихода за израду 

Пројекта примарне селекције 

отпада са рециклажним 

двориштем за посебне токове 

отпада   

1.000.000,00 

 Одлука о посебној накнада  за 

заштиту и унапређење животне 

средине на територији општине 

Бољевац  бр.06-68/2010-I/9 од 

 

 

14.06.2010. године 

 

                       

                                          

УКУПНО: 

 

4.500.000,00 

 

o Након усвајања предлога  Програма  од стране 

Општинског већа општине Бољевац, прибавити 

сагласност Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине  Републике Србије. 

o По прибављеној сагласности  Програм  коришћења 

средстава буџетског фонда огласити у 

Службеном листу општине Бољевац   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-176 / 2016-II/25 

Датум: 08. 12. 2016. Године 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                   др Небојша Марјановић,с.р. 
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1. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 

103/15), члана 68. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 8. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 25/15), Председник општине 

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 25/15), Раздео 4 – Општинска управа, глава 

4.01- Општинска управа, Програм 15 –Локална 

самоуправа, ПА 0602-0001-Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина,  функције 130 – Опште 

услуге, економска класификација 499 – Средства резерве 

- текућа буџетска резерва, одобравају се Општинској 

управи општине Бољевац средства  у износу од 280.000 

динара. 

 

 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, 

ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функција 130 – Опште услуге, 

апропријација економска класификација 512 – Машине и 

опрема. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Општинске 

управе нису планирана средства за трошкове куповине 

пумпе за котао и пратећих инсталација за грејање у 

општинском суду у Бољевцу, а самим тим и Одлуком о 

буџету општине Бољевац за 2016. годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 280.000 

динара. 

На основу напред наведеног и имајући у виду да 

зграда суда нема грејање а грејна сезона је почела, 

одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 25.10.2016. године 

Број: 401-796/2016-II 

                                                                                           

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

 

2 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 

103/15), члана 68. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 8. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 25/15), Председник општине 

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 25/15), Раздео 4 – Општинска управа, глава 

4.01- Општинска управа, Програм 15 –Локална 

самоуправа, ПА 0602-0001-Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина,  функције 130 – Опште 

услуге, економска класификација 499 – Средства резерве 

- текућа буџетска резерва, одобравају се Општинској 

управи општине Бољевац средства  у износу од 400.000 

динара. 

 

 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, 

ПА 0002 – Месне заједнице, функција 160 – Опште 

услуге неквалификоване на другом месту, апропријација 

економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавања. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

   О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Месне 

заједнице Боговина – село нису планирана средства за 

трошкове радова на водоводним шахтама у селу 

Боговина, а самим тим и Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину, користити средства текуће 

буџетске резерве у износу од 400.000 динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 21.11.2016. године 

Број: 401-845/2016-II 

                                                                                                            

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

3. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу Захтева за промену у апропријацији 

број 400-445/2016-III-03 од 24.11.2016. године Основне 

школе „IX српска бригада“ Бољевац за трошкове платног 

промета и трошкове помоћи у случају смрти запосленог у 

износу од 51.071,38 динара. 
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Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „IX 

српска бригада“ Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „IX српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-444/2016-II 

У Бољевцу, 24.11.2016. године 

 

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

 

4. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу Захтева за промену у апропријацији 

број 400-518/2016-III-03 од 08.12.2016. године Спортског 

савеза општине Бољевац у оквиру еконосмке 

класификације 481 у износу од 110.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Спортског савеза 

општине Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Спортском савезу Општине 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

 

Број: 400-520/2016-II 

У Бољевцу, 09.12.2016. године 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

 

5. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 

103/15), члана 68. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 8. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 25/15), Председник општине 

доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 25/15), Раздео 4 – Општинска управа, глава 

4.01- Општинска управа, Програм 15 –Локална 

самоуправа, ПА 0602-0001-Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина,  функције 130 – Опште 

услуге, економска класификација 499 – Средства резерве 

- текућа буџетска резерва, одобравају се Основној школи 

„9. српска бригада“ Бољевац средства  у износу од 

500.000 динара. 

 

 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.05 – 

Основно образовање, Програм 9 – Основно образовање, 

ПА 0001 – Функционисање основних школа, функција 

912 – Основно образовање, апропријација економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавања. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Основне 

школе „9. српска бригада“ Бољевац нису планирана 

средства за трошкове ванредних радова на водоводним 

инсталацијама у спортској хали, а самим тим и Одлуком 

о буџету општине Бољевац за 2016. годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 500.000 

динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 09.12.2016. године 

Број: 401-884/2016-II 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

6. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  
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Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу Захтева за промену у апропријацији 

број 400-518/2016-III-03 од 08.12.2016. године Средње 

школе „Никола Тесла“ Бољевац у оквиру економских 

класификација 421, 422 и 426 у износу од 65.275,00 

динара. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Средње школе „Никола 

Тесла“ Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Средњој школи „Никола Тесла“ 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-522/2016-II 

У Бољевцу, 09.12.2016. године 

 

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

7. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-521/2016 од 

09.12.2016. године Предшколске установе „Наша радост“ 

Бољевац у оквиру економских класификација 416, 421 и 

425 у износу од 76.000,00 динара. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Прешколске установе 

„Наша радост“ Бољевац за 2016. годину. 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Средњој школи „Никола Тесла“ 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-523/2016-II 

У Бољевцу, 09.12.2016. године 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 


