
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020.год. 

 

ЈКП Услуга Бољевац је специјализовано Јавно комунално предузеће чији 

је оснивач Oпштина Бољевац. 

Основна делатност предузећа је пружање комуналних услуга 

становницима општине Бољевац и организационо је подељено по следећим 

радним јединицама: 

1 Водовод и канализација, 

2. Комуналије 

3. Зимско и летње одржавање путева 

4. Грејање 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

ВОДОВОД 

У току 2020. године, радна јединица водовод је редовно вршила 

снабдевање грађана пијаћом водом и то: град Бољевац, село Бољевац, Мали 

Извор, Валакоње, село Боговина, насеље Боговина, насеље Ртањ, МЗ Мирово, 

МЗ Јабланица и МЗ Луково и 26 домаћинства у МЗ Добро Поље. 

У току 2020.год. на водоводној мрежи било је следећих хаварија: 

-На главној траси Мирово-Мали Извор дошло је 4 пута до пуцања цеви 

Ф250-азбест цемент, и уграђен је ваздушни вентил код растеретне коморе. 

- у Бољевцу у улици Тимочких Батаљона замењено црево 5/4 у дужини од 

80м. 

-На комори за Валакоње дошло је 11 пута до пуцања главне цеви Ф110, и 

замењено је 80м цеви 3/4 и 100м цеви 1".  

-На комори Боговина замењен је 1 ваздушни вентил и замењено је 70м 

цеви 3/4 и 45м цеви 5/4. 

-На комори Мали Извор дошло је 2 пута до пуцања цеви Ф110-азбест 

цемент. 

- На изворишту Јабланица ремонтована пумпа и мотор, дошло је до 

пуцања цеви 14 пута. 

-На водоводу у Луково замењено је 30м црева 5/4, и 40м црева од 1" 

-на водоводу у Добром Пољу дошло је до пуцања мреже више пута, а у 

летњем периоду је био слаб дотог воде са каптаже. 

-На пумпној станици Боговина замењен је већи електромотор, 

ремонтована већа помпа и уграђена аутоматизација укључивања пумпи. 

-У насељу Ртањ ремонтована пума и мотор, замењена су 3 ваздушна 

вентила, уграђен ваздушни вентил на излазу из резервоара као и санирано 

пуцање цеви 26 пута. 



-Резервоар у Валакоњу испран, постављена врата и мреже на отворима, 

истршено шибље око резервоара. 

-Око свих резервоара уклоњено растиње, осигурано затварање 

резервоара(врата, катанци). 

Током године за потребе грађана вршена је редовна замена и уградња 

водомера и то: 1/2 5 ком; 3/4 15 ком; 5/4  4 ком; 1 " 2 ком; 2" 5 ком. 

У току године отклоњени су кварови са уградњом монтажно – 

демонтажних куплунга у следећим водоводима и то:  

1. Валакоње – 49 места 

2. Боговина – 29 места 

3. Јабланица – 18 места 

4. Мирово – 8 места  

5. Луково – 36 места 

6. Мали Извор – 18 места 

7. Бољевац и Село Бољевац – 86 места 

8. Добро Поље – 12 места 

9. Ртањ – 26 места 

Због велике суше било је проблема у водоснабдевању, посебно у селу 

Добро Поље где је током целог лета било проблема због мањка воде, па је 

вожена цистерном. 

Рестрикције је било и у селу Луково у месецу октобру од 22-06 часова. 

Проблема у водоснабдевању је било и због пуцања главне трасе водовода 

Мировштица, и то укупно 4 пута, услед чега корисници нису имали воду више 

дана.  

Контролу исправности воде за пиће редовно врши ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар. 

Њихове контроле показују да је вода за пиће бактериолошки и хемијски 

исправна уз систематско хлорисање. 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

У току 2020.год. због запушења колектора канализације, морала се 

ангажовати цистерна високог притиска 8 пута за отпушење канализације у  ул. 

Драгише Петровића, Солунских бораца (поред обданишта), Тимочких 

Батаљона, Бољевачког Партизанског Одреда, на пијаци, код купалишта, као и 

септичке јаме иза Робне куће и иза боговинских зграда, и у Насељу Боговина, 

више пута смо отпушивали и сајлом. 

Систему ППОВ још у августу 2019.године је испражњен и очишћени су 

базени ради реновирања и од тада није у функцији.                          

 

 



К О М У Н А Л И Ј Е 

У току 2020.год. у делу комуналних делатности обављени су следећи 

послови и задаци: 

-извожење смећа; 

-чишћење и прање тротоара, улица, паркинг простора и тргова; 

-одржавање зелених површина и садња сезонског цвећа; 

-гробљанске услуге; 

-одржавање зелене и бувље пијаце. 

Извожење смећа у Бољевцу и по месним заједницама врши се 

специјализованим возилом аутосмећар ФАП и смећар ИВЕКО. Чишћењем су 

обухваћене све улице у граду, МЗ Боговина село (5 контејнера), МЗ Боговина  

насеље (15контејнера), насеље Ртањ (9 контејнера и пластичне канте), МЗ 

Савинац (18 контејнера), МЗ Подгорац (13 контејнера), МЗ Сумраковац (13 

контејнера) и МЗ Оснић (5 контејнера), МЗ Мали Извор(13 контејнера), 

Јабланица(7 контејнера), Илино(10 контејнера), Добрујевац (7 контејнера), 

Добро Поље (7 контејнера), Подгорац Тимок (12 контејнера), село Бољевац (6 

контејнера), Криви Вир (5 контејнра), Луково (5 контејнера), Валакоње (5 

контејнера). 

Индивидуална домаћинства у граду покривена су пластичним кантама за 

смеће које се празне два пута недељно по распореду ЈКП Услуга Бољевац. 

Привредни објекти су покривени контејнерима, као и МЗ, чисте се по 

распореду тако што се неки празне два пута недељно, а неки једном недељно. 

Контејнери по МЗ као и Насеље Ртањ и Боговина празне се два пута месечно. 

Испред стамбених зграда постоје контејнери од 1,1м
3
, који се празне пет 

пута недељно. Град је покривен са 76 контејнера.  

За пражњење жичаних контејнера за прикупљање пластичних флаша и за 

прикупљање картонске амбалаже ангажован је СФПР ЕВА -Кладово. 

За уклањање паса луталица потписан је уговор са фирмом ЈКП „Авенија“ 

Врњачка бања, која је у току 2020.год. долазила 9 пута и ухватила око 173 

напуштених паса луталица. 

Изливено је 3 ком бетонских поклопца и замењени на шахтама где су 

били поломљени. 

 

                                      ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ 

За одржавање чистоће у граду свакодневно је ангажовано 5 радника за 

ручно чишћење, трактор и два радника за уклањање дивљих депонија као и 

раднци преко Центра за социјални рад. 



Одржавање чистоће у граду врши се свакодневно и редовно у складу са 

Програмом који је усвојила Скупштина општина Бољевац. Чишћење тротоара, 

улица, тргова и паркинг простора врши се ручно. 

Шест пута недељно се врши чишћење следећих улица: Краља 

Александра, Светосавска до Суда, Солунских Бораца, Кнеза Милоша, 

Обилићева, Ивка Ђоловића, 9. Бригаде, иза Робне куће, код Комерцијалне 

банке и поред контејнера испред боговинских зграда. 

Пет пута недељно чисте се улице: Милана Цојића, Милутина Миланковића 

према школској хали, паркинг код цркве, део Тимочке Буне и плато ПТТ.  

Једном недељно, а према потреби и два пута недељно, и то улице: Драгише 

Петровића, Ђорђа Симеоновића и Обилићева од пијаце до „Агромеханике“. 

          Дивље депоније по граду се редовно чисте, као и кабасти материјал поред 

контејнера. 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

У летњем периоду све зелене површине у граду (паркови, испред 

стамбених зграда, улаз и излаз из Бољевца, Кеј) су редовно кошене и 

одржаване. Ради бољег и ефикаснијег одржавања купљен је још један леђни 

тример са ножем.   Парк у центру код градског сата, испред општине, парк 

Милана Цојића и вртић се свакодневно чисте од смећа, а остале површине 

чисте се три пута недељно. 

У пролеће и јесен извршено је орезивање ружа и украсног шибља у парку 

као и дрворед у ул. Ивка Ђоловића 

Површине предвиђене за садњу сезонског цвећа су засађене сезонским 

цвећем које је редовно одржавано. 

Постојећа жива ограда испред општине и у ул. Ивка Ђоловића је шишана 

три пута. 

Све жардињере у граду засађене су сезонским цвећем и префарбане. 

Офарбани су и мостови преко реке и Арнауте (на улаз у град и пешачки 

мост код вртића). 

 

ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ 

У току 2020.год. од стране ЈКП Услуга Бољевац обављене су 61 сахране 

на новом и старом гробљу.На одржавању гробља(кошење,уклањање смећа) 

ангажованасу два радника свакодневно у периоду април-септембар. 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНА И БУВЉА ПИЈАЦА  

Зелена и бувља пијаца се редовно одржавају као и хала за продају млека и 

млечних производа и тамо је свакодневно радник који је задужен за просторе 

везане за пијацу и халу за продају млека и млечних производа.  

Тезге и простор на зеленој пијаци уступају се путем лицитације и путем 

дневног закупа. На одржавању хигијене пијаце свакодневно је ангажован један 

радник. 

 

 

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 

У току 2020.год. ОУ-а Бољевац расписала је јавну набавку за зимско 

одржавање, где је ЈКП Услуга Бољевац конкурисала за зимско одржавање 

локалних путева у заједничкој понуди са „Влада Кикс“ Бољевац. Док је зимско 

одржавање улица у граду, као и Насеља Ртањ и Насеља Боговина, склопљен 

уговор за зимско одржавање са ОУ-а Бољевац. За зимско одржавање локалних 

путева, као и улица у граду, Насеља Ртањ и Насеља Боговина ангажована је 

следећа механизација: камион Фап 2023 са раоником и соланом ,камион Ивеко 

са раоником, ровокопач  КАСЕ, ровокопач ИЦБ, трактор САМЕ са предњим и 

задњим чистачем, а за чишћење тротоара ангажован је трактор трактор ИСЕКИ 

са раоником и соланом и радници на чишћењу снега и посипању соли на 

тротоарима и прилазима. 

 

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 

 За летње одржавање путева у 2020.год. посао је поверен ЈКП Услуга 

Бољевац која је расписала тендер за ангожовање потребне механизације које 

нема. Радови су извођени на локалним путевима по Месним заједницама по 

налогу наручиоца радова тј. ОУ-а Бољевац, са следећом механизацијом: 

ровокопач ЈЦБ, ровокопач КАСЕ, трактор саме са мулчаром, камион ФАП 

2023,камион ИВЕКО,мини багер као и механизација која је ангажована путем 

тендера: грејдер, ваљак, булдожер. 

ГРЕЈАЊЕ 

 Грејање физичких и правних лица у Бољевцу уступљено је  

04.05.2015.год.    на период од 10 година следећим подизвођачима: 

1. Шутулан Д.Поље Саша Јоновић ПР – поверено је пружање услуге 

грејања за зграде које се греју из котлара: М. Цојића, С. Бораца бр.15, 

Кеј 2 и С. Бораца бр.2; 

2. САЗР „Дицко“ Бољевац – поверено је пружање услуге грејања за 

зграде које се греју из котлара: С. Бораца бр.9, С. Бораца бр.21 и 

Светосавска бр.2. 



3. ЈКП Услуга Бољевац – пружа услуге грејања следећим корисницима: 

Општинска управа, Шумска управа, ПТТ и зграда СУП-а. 

 

МАШИНСКИ ПАРК 

 У току 2020. год. у делу машинског парка урађено је следеће: 

- Ровокопач ЈЦБ;замењени крстови предњих зглобова точка, замењена 

сајла гаса комплетна, замењени главни кочиони цилиндри више пута, 

предњи кардан, ремонт предњег диференцијала, ремонт (крпљеље) 

хладњака замењена задња шоферка и бочна стакла, ремонтована предња 

кашика као и редован сервис -замена свих филтера и уља.  

- Булдозер- замењена АЦ пумпа, поправка гусеница-замена наставне 

спојнице. 

- Камион Фап Смећар-ремонт два цилиндра на преси, замењен амблендер 

замена хидрауличних црева, као и редован сервис- замена филтера и уља. 

- Камион Фап 2023-: ремонтован предњи десни гибањ, замењен предњи 

десни амортизер и оба задња, замењен задњи десни добош, замењени 

носачи редуктора, замењен носач задњег десног амортизера, замењен 

крст кардана, замењени: цилиндри квачила (хидраулични и ваздушни), 

четворокружни вентил предњи и задњи,  сушач ваздуха, сет 

квачила(корпа,ламела,друк лежај) два пута, ремонт задњег диференцијала 

(лежајеви и заптивни елементи) ремонтоване комплет кочнице на свим 

точковима са заменом дотрајалих кочионих облога, сва потребна 

светлосна сигнализација, редован сервис са заменом свих филтера и уља. 

 

- Камион Фап 1314-цистерна за воду – ремонт пумпе за воду,  ремонтован 

хладњак, ремонт кочница на свим точковима као и заменом дотрајалих 

кочионих облога, ремонт задњих точкова-замена лежаја и заптивних 

елемената замењена главна спона, редован сервис са заменом свих 

филтера и уља и урађена комплетна нова светлосна сигнализација. 

- Камион Фап 1314-аутофекалка, замењена корпа, замењена главна спона, 

ламела, друк лежај, ремонт кочница на свим точковима као и заменом 

дотрајалих кочионих облога, редован сервис са заменом свих филтера и 

уља и урађена комплетна нова светлосна сигнализација. 

- Трактор 539 –генерална мотора, ремонт задње десне полуосовине, ремонт 

мењача, фарбање целог трактора, урађено нова комплетна 

електроинсталација, ремонт кочница. 

- Југо –  урађен предњи трап, ремонтован мењач, замењене кочионе 

плочице на предњим точковима редован сервис са заменом свих филтера 

и уља. 



- Опел АСТРА-ремонтован комплетно предњи трап (кугла, спона, 

стабилизатор, кочионе плочице), замењена сајла ручне, редован сервис са 

заменом свих филтера и уља. 

 

Општинска Управа дала је на коришћење следећу механизацију камион 

ИВЕКО кипер, ровокопач КАСЕ и минибагер, камион ИВЕКО 

аутосмећар , трактор САМЕ. 

- Камиони  ИВЕКО- редовно су сервисиран у овлашћеном сервису Ивеко у 

Нишу. 

- Ровокопач КАСЕ, редовно одржаван у овлашћеном сервису. 

- Минибагер, редовно сервисиран у овлашћеном сервису. 

- Трактор САМЕ- ремонт хидрауличнох погона задњег вратила кардана, 

замена ламеле, корпе, друклежаја, семеринга и обрада замајца, замена 

задњег стакла на кабини, редован сервис са заменом свих филера и уља. 

Редовно је вршена замена гума на камионима и дотрајалих акумулатора. 

 Редовно је вршено текуће одржавање косачица за кошење зелених 

површина као и леђних косачица и моторне тестере. 

 

ЈАВНИ РАДОВИ 

 У 2020-тој. год. склопљен је уговор са Националном службом за 

запошљавање за спровођење два јавна рада са по 5 радникапо пројектима: 

Уређење речних корита и приобаља река и Уклањање смећа са дивљих 

депонија и са зелених површина око градске депоније. Као и ЛАПЗ са 5 

радника по пројекту: Уређење зелених површинна, навожење и равњање 

земље,сејање траве у парку за децу у ул Милана Цојића 

 

 

 

У Бољевцу,                                                                          ЈКП Услуга Бољевац 
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