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1. 

На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени  гласник РС“ , број:  129/2007, 

83/2014 -  др. закон), члана 71. Статута општине Бољевац 

( „Службени лист општине Бољевац“ број 1/2008, 

25/2015, 26/2017 и 40/2017) и члана 7. Одлуке о оснивању  

буџетског Фонда за развој пољопривреде општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“ , број: 

19/2014), Општинско веће општине Бољевац, на седници 

одржаној 11. 05. 2018.године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

I 

 У радно тело буџетског Фонда за развој 

пољопривреде општине Бољевац именују се: 

 

1) Момчило Живковић, за председника, 

2) Драган Благојевић, за члана, 

3) Ољица Јоновић, за члана, 

4) Миодраг Трифуновић, за члана и 

5) Ђорђе Радовановић, за члана. 

 

II 

 Задатак радног тела је праћење програма, пројеката и 

других активности у области унапређења и развоја 

пољопривредне производње на подручју општине 

Бољевац, повезивање са  суседним општинама  и другим 

институцијама у вези наведене проблематике, доношење 

критеријума за одабир корисника средстава Фонда, као и 

давање других предлога, препорука и решења везаних за 

рад Фонда Општинском већу општине Бољевац. 

 

III 

 Мандат председника и чланова радног тела траје 

четири године. 

 

IV 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 

бр. 06-101/2016-II/15.2  од 04.08.2016. године . 

 

V 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:  06-32 / 2018-II/6 

Бољевац, 11. 05. 2018. године  
 

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

2. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016),  члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 88/2016),   члана 4. Уредбе 

о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), члана 

62. Одлуке о организацији Општинске управе 

("Службени лист општинe Бољевац", број 25/2015, 

30/2016, 19/2017),  Општинско веће општине Бољевац, на 

предлог начелника Општинске управе општине Бољевац, 

дана  11. 05. 2018. године, усвојило је обједињен    

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ  

 

Члан 1.  

  Члан 49.  Правилника  о организацији и 

систематизацији радних места у  Општинској управи 

општине Бољевац и Општинском правобранилаштву 

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

бр. 31/2016, 1/2017, 8/2017, 21/2017, 33/2017, 1/2018), у 

делу 12.3. ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ, код РАДНОГ МЕСТА 12.3.2 Послови припреме 

пројектне документације, израде и имплементације 

пројеката, код Врсте и степена школске спреме, после 

речи: ''научне области'' додају се речи: ''гео-науке,''.  
    

Члан 2. 

 У истом члану код РАДНОГ МЕСТА 12.3.3. Послови 

припреме пројектне документације, израде и 

имплементације пројеката, код Врсте и степена школске 

спреме, после речи: ''научне области'' додају се речи: 

''гео-науке,''. 

  

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу  8. дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац.  

Правилник истовремено објавити и на огласној 

табли општине Бољевац и веб презентацији општине 

Бољевац: www.boljevac.org.rs. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-32 / 2018-II/10 

Бољевац, 11. 05. 2018. Године 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 
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3. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општине Бољевац“ бр. 1/08 и 25/15) и члана 2. 

Правилника о условима, критеријумима и поступку 

деоделе средстава из буџета општине Бољевац за 

задовољавање потребе грађана у области спорта („Сл. 

лист општине Бољевац“ , бр. 1/17 и 25/17),   Општинско 

веће општине Бољевац, на предлог Комисије за 

расподелу средстава невладиним организацијама за 2018. 

годину, на седници одржаној  11. 05. 2018. године, 

донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподели преосталих нераспоређених средстава 

организацијама у области спорта за 2018. годину 

 

I 

 Нераспоређена средства по првом јавном позиву у 

износу од 310.000,00 динара предвиђена Одлуком о 

буџету  Општине Бољевац за 2018. годину („Сл.лист 

општине Бољевац“, бр. 19/17), као средства у разделу 4. 

глава 4.01 – Општинска управа, програм 1301 - развој 

спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 

Подршка локалним спортским организацијама, функција 

810 - Услуге рекреације и спорта, Економска 

класификација 481 – дотације невладиним 

организацијама, расподелиће се на следећи начин: 

 

 

II 

 Корисници средстава из тачке I ове Одлуке закључиће 

уговор о финансирању и суфинансирању програма за 

задовољење потреба грађана општине Бољевац у области 

спорта за 2018. годину са начелником Општинске управе 

општине Бољевац, а у складу одредбама Правилника о 

условима, критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета општине Бољевац за задовољавање потреба 

грађана у области спорта (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.  1/17 и 25/17). 

 

III 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-32 / 2018-II/16  

Бољевац, 11. 05. 2018. године                          

                                                                                  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

4. 

У складу са чланом 19. ст. 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,32/2013-одлоука УС, 

55/2014,96/2015 и 9/2016-одлука УС) а на основу 

Записника Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима територије општине Бољевац 

бр.344-34/2018-III-02 од 03.05.2018. године  и члана 71. 

Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац“ 

бр. 1/08, 25/15, 26/17 и 40/17), Општинско веће општине 

Бољевац, на седници одржаној дана 11. 05. 2018.године, 

доноси  

  

 ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД 

НАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

I 

        Општина Бољевац ће ради унапређења безбедности 

саобраћаја на својој територији, новчана средства од 

наплаћених казни за прекршаје у 2018. години, користити 

у складу са Програмом на следећи начин: 

1. за унапређење саобраћајног васпитања и образовања у 

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

саобраћаја на путевима : 

- организовање акције „Шта знаш о саобраћају“ у 

Бољевцу, Сумраковцу и Подгорцу-  износ од 

200.000,00 динара; 

-  прављење полигона за обуку ђака у саобраћају у 

дворишту ОШ „9. српска бригада“ (са пројектном 

документацијом)- износ од 180.000,00 динара. 

 2.  за поправљање саобраћајне инфрастуктуре општине 

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

саобраћаја на путевима: 

        - сређивање ул. Зајечарске у Бољевцу, за 

хоризонталну сигнализациу, вертикалну сигнализацију и 

крпљење ударних рупа -  износ од 1.180.000,00 динара. 

3.  за техничко опремање јединица саобраћајне полиције 

које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и 

других органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја 

          -  финансијска подршка Полицијској станици у 

Бољевцу - износ од 300.000,00 динара; 

          -  отклањање кварова на постојећем систему видео 

надзора и реализацију друге фазе видео надзора- износ 

од 500.000,00 динара. 

     

II 

Средства за реализацију Програма предвиђена су 

Одлуком о буџету Општине Бољевац за 2018. годину.   

III 

Овај Програм објавити у Службеном листу 

општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац. 

                              

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-32 / 2018-II/11   

Бољевац, 11. 05. 2018. године 

                                                                                  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 
 

         
 

 

Ред.бр. Организација у области спорта 

Предлог 

комиисије за 

спорт за 2018. 

годину 

1. 
Фудбалски клуб „Национал“ 

Луково 
100.000,00 

 УКУПНО: 100.000,00 


