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Службени лист општине Бољевац

1
На основу члана 86. Закона о државној управи
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 79/05,
101/07, 95/2010 и 99/2014), члана 59. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члан 85. став 2. Статута општине
Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број:
1/2008) , члана 61. Одлуке о организацији општинске
управе („Службени лист општине Бољевац“, бр. 3/089,
12/12 и 19/12), Начелник Општинске управе Бољевац
доноси
П Р А В И Л Н И К
о измени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи Бољевац
Члан 1.
У члану 14. Глави VII. у тачки 4. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи Бољевац (''Службени лист
општине Бољевац'', бр.13/2013, 4/2014, 13/14, 20/2014),
код Службеника за јавне набавке мењају се Услови и
гласе:
''Услови:више образовање – економиста у области
пословне информатике,
- положен стручни испит,
- положен испит за службеника за јавне набавке,
- 1(једна) година радног искуства.''
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II Закључак објавити у Службеном листу
општине Бољевац.
III Закључак доставити: Општинској управи и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06 – 87 / 2015 – II/8
Бољевац, 29. 07. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић
3.
На основу чл.5. Закона о радним односима у државним
органима („Сл.гл.РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01
и 39/02), Закона о правобранилаштву Сл.гласник 55/2014,
Одлуке о Општинском правобранилаштву општине
Бољевац( „Службени лист општине Бољевац“,
бр.14/2014), доносим
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Уводна одредба

Члан 2.
У члану 15. Глави VIII. Одељак 1. код Помоћника
Председника за пољопривреду и обновљиве изворе
енергије додају се и следећи услови: ''више образовање
– економиста у области пословне информатике.''
Члан 3.
На ову измену Правилника прибавити
сагласност Општинског већа општина Бољевац.
По прибављању сагласности из претходног
става, измену Правилника истовремено објавити на
огласној табли општине Бољевац и у Службеном листу
општине Бољевац.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац.
Број:110-5 /2015-III-01
Бољевац, 24. 07. 2015.године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ
Мирослава Опачић, дипл. прав.
2.
На основу члана 71. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општина Бољевац“ бр. 1/08), Општинско веће
општине Бољевац на седници одржаној 29. 07. 2015.
године, донело је
З А К Љ У Ч А К
I Даје се сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
Бољевац, број 110-5/2015-III-01 од 24. 07. 2015. године.
година VIII
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Чл. 1.
Овим Правилником уређује се унутрашње уређење
радних места у Правобранилаштву општине Бољевац,
начин руковођења, опис послова, услови за обављање
послова.
Унутрашње уређење и делокруг рада
Чл. 2.
Правобранилаштво општине Бољевац заступа
општину Бољевац и њене органе који немају својство
правног лица, у правним поступцима пред судовима,
органима управе, другим надлежним органима, ради
остваривања њихових имовинских и других права и
интереса.
Правобранилаштво општине Бољевац може заступати
као пуномоћник у судском, управном или другом
поступку и друга правна лица у погледу њихових
имовинских права и интереса кад интереси тих правних
лица нису у супротности са интересима општине
Бољевац, односно у супротности са функцијом коју врши
Правобранилаштво општине Бољевац или правна лица
која се финансирају из буџета општине Бољевац.
Приликом закључивања уговора које закључује
општина Бољевац, Правобранилаштво општине Бољевац
даје прaвна мишљења на испуњеност свих законом
прописаних услова у вези са појединачним уговором.
Правобранилаштво општине Бољевац може давати
мишљења у вези са правним питањима која су од значаја
за рад, поступање и одлучивање органа општине
Бољевац, као и правним лицима којe је основала општина
Бољевац, или се финансирају из буџета општине
Бољевац, на њихов захтев, правна мишљења у вези са
имовинско-правним питањима.
стр. 2
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Чл. 3.
Послови и задаци у Правобранилаштву општине
Бољевац обављају се на основу закона и Одлуке о
правобранилаштву општине Бољевац и програма рада.
Програм рада доноси Правобранилац општине
Бољевац.
Чл. 4.
Радом Правобранилаштва општине Бољевац руководи
правобранилац општине Бољевац.
Чл. 5.
Правобранилац општине Бољевац представља
Правобранилаштво општине Бољевац, организује и
обезбеђује ефикасно извршавање свих послова и задатака
из делокруга рада Правобранилаштва општине Бољевац,
стара се о законитости рада Правобранилаштва, о
извршавању програма рада, и унапређењу рада,
распоређује послове, предузима мере за квалитетно,
благовремено и ефикасно извршавање послова и задатака
из делокруга рада Правобранилаштва општине, у складу
са законом и другим прописима, доноси акте из
делокруга свог овлашћења на основу закона и других
прописа.
Чл. 6.
Правобранилац општине Бољевац обавља послове из
делокруга Правобранилаштва и то обрадом предмета
који су му додељени у рад, а нарочито иницира поступке,
изјављује редовне и ванредне правне лекове, све врсте
поднесака и дописа, обавља послове заступања пред
судовима и другим органима, стара се о реализацији и
правоснажних судских одлука, и наплати трошкова
извршења, даје правна мишљења, врши правну контролу
и оверу уговора који закључује општина Бољевац са
другим правним или физичким лицима, као и све друге
послове
предвиђене
Одлуком
о
Општинском
правобранилаштву општине Бољевац, законом и другим
прописима.
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службене списе, спроводи процедуру за набавку
неопходне опреме за функционисање, води евиденцију о
пријему предмета и кретању истих, води све деловоднике
и друге послове који прате рад Правобранилаштва.
Чл. 9.
На овај Правилник прибавити сагласност
Општинског већа општине Бољевац.
По
прибављеној
сагласности
Правилник
објавити на огласној табли општине Бољевац, веб сајту
општине Бољевац www.boljevac.org.rs, и у Службеном
листу општине Бољевац.
Чл. 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац.
ПРАВОБРАНИЛАЦ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Јасмина Срећковић
4
На основу члана 71. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општина Бољевац“ бр. 1/08), Општинско веће
општине Бољевац на седници одржаној 29. 07. 2015.
године, донело је
З А К Љ У Ч А К
I Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
правобранилаштву општине Бољевац, број 110-1/2015-IV
од 16. 07. 2015. године.
II Закључак објавити у Службеном листу
општине Бољевац.
III Закључак доставити: Општинској управи и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Чл. 7.
Правобранилаштво општине Бољевац користиће
писарницу Општинске управе општине Бољевац, где се
обављају евиденциони, административно-технички и
остали оперативни послови.

Број: 06 – 87 / 2015 – II/9
Бољевац, 29. 07. 2015. године

Систематизација радних места

5.

Чл. 8.
1. Послове у Правобранилаштву општине
Бољевац врши правобранилац.
Услови за обављање послова:
- правни факултет, најмање 10 година радног
искуства у правној струци после положеног правосудног
испита;
2. Дактилографске послове обавља дактилограф
Општинске управе општине Бољевац или дактилограф
правобранилаштва општине Бољевац.
3. Правобранилаштво општине Бољевац ће
користити службено возило општине Бољевац.
4. Административно техничке послове врши сам
правобранилац и то: прима пошту из књиге примљене
поште, води роковник о обавезама правобраниоца, води
година VIII
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић
На основу члана 71. Статута општине Бољевац
(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/2008),
Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној
29. 07. 2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о условима и начину коришћења
мобилних телефона изабраних
и постављених лица у органима Општине Бољевац
Члан 1.
Мења се члан 2. Правилника о условима и
начину коришћења мобилних телефона изабраних и
постављених лица у органима Општине Бољевац (
«Службени лист општине Бољевац бр.3/2015) тако што
стр. 3
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се у ставу 1. после алинеје 7. додаје алинеја 8. која гласи
« - Општински праовбранилац општине Бољевац ».
Члан 3.
Мења се члан 3. Правилника о условима и
начину коришћења мобилних телефона изабраних и
постављених лица у органима Општине Бољевац тако
што се у ставу 1. после алинеје 7. додаје алинеја 8. која
гласи « - за општинског праовбраниоца општине
Бољевац............................... 2.000,00 динара.» .
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бољевац".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-87 / 2015-II/10
Бољевац, 29. 07. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић
6.
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 и
101/2011)
и члана 71. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општинe Бољевац“ бр. 1/08), Општинско веће
општине Бољевац, на седници одржаној дана 29. 07.
2015.године, донело је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ОД НАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ЗА 2015.
Општина Бољевац ће ради унапређења безбедности
саобраћаја на својој територији новчана средства од
наплаћених казни за прекршаје у 2015. години користити
у складу са Програмом на следећи начин:
1. за превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја (штампање флајера, куповина
саобраћајног комплета за децу), у складу са чл.19. ст.1.
т.3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима –
100.000,00 динара;
2. за куповину аутомобила и видео надзора за насељено
место Бољевац који ће сужити за техничко опремање
саобраћајне полиције Полицијске станице Бољевац у
складу са чл.19. ст.1. т.5. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима -2.000.000,00 динара
3. за поправљање саобраћајне инфрастуктуре општине
Бољевац у складу са чл.18. ст.1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима - 252.050,00 динара.
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Новчани износ који је пренет из 2014.године у 2015.
годину као неутрошена средства од наплаћених казни
запрекршаје је 852.050.,00 динара.
Укупан износ за 2015.годину који се може
планирати за унапређење безбедности саобраћаја на
територији општине Бољевац је 2.352.050,00 динара.
Као и сваке године предвиђена су средства за
промотивне активности из области безбедности
саобраћаја и поправљање саобраћајне инфраструктуре, а
већи део новца је ове године предвиђен за куповину
аутомобила за потребе саобраћајне полиције Полицијске
станице у Бољевцу, обзиром да су поднели овакав захтев
Општини Бољевац, наводећи да им је ово возило
непходно ради унапређења безбедности саобраћаја на
нашој територији а немају сопствених средстава за
куповину.
Део новца је предвиђен и за куповину видео надзора
за насељено место Бољевац, а обзиром да већ постоји део
видео надзора који је постављен на две локације, нове
камере би представљале само надоградњу постојећег
видео надзора.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-87 / 2015-II/12
Бољевац, 29. 07. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић
7.

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007) и
члана 71. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине
Бољевац“, бр. 1/08), Општинско веће општине Бољевац
на седници одржаној 29. 07. 2015. године, донелo је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу начелника Општинске управе Бољевац
I
Разрешава се Мирослава Опачић из Бољевца,
дипломирани правник,
са функције начелнице
Општинске управе Бољевац, пре истека мандата, због
стицања услова за одлазак у старосну пензију.
Именована ће престати са обављањем функције
даном преузимања функције од стране новопостављеног
начелника.
II
Ово решење објавити у Службеном листу општинe
Бољевац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06 - 87 / 2015 – II /14.1
Бољевац, 29. 07. 2015. године

Образложење
За првих 6 месеци у 2015. години од новчаних казни
за прекршаје буџету општине Бољевац уплаћено је
875.000,00 динара. До краја године се очекује
прилиближно исти износ, тако да се до краја године
може очекивати износ од 1.500.000,00 динара.
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић
8.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007) и
члана 71. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине
стр. 4

Службени лист општине Бољевац

30. јул 2014.године

Бољевац“, бр. 1/08), Општинско веће општине Бољевац
на седници одржаној 29. 07. 2015. године, донелo је
Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу начелника Општинске управе Бољевац
I
Поставља се Момира Грујо из Бољевца,
дипломирани правник, за начелницу Општинске управе
Бољевац.
Именована ће преузети функцију начелнице
Општинске управе Бољевац, даном
разрешења са
функције Секретара Скупштине општине Бољевац.
II
Ово решење објавити у Службеном листу општинe
Бољевац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06 - 87 / 2015 – II/14.2
Бољевац, 29. 07. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић
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