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1. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општина Бољевац“ бр. 1/08 и 25/2015),  

Општинско веће  општине Бољевац на седници одржаној 

04. 08. 2016. године, донело је 

 

                     О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

Oпштине Бољевац у периоду јануар-јун 2016. године, бр. 

401-534 / 2016- III-03 од 15. 07. 2016. године. 

 

II 

 Одлуку објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06 – 101 / 2016 – II/1 

Бољевац, 04. 08. 2016. године 

                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                      

                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

др Небојша Марјановић 

 

2 

На основу члана 86. Закона о државној управи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и 

101/07 и 87/11), члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Србије“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др закон), члан 85. став 2. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 1/2008, 25/2015) , члана 61. Одлуке о организацији 

Општинске управе („Службени лист општине Бољевац“, 

бр.25/2015), начелник Општинске управе општине 

Бољевац, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

 о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Бољевац 
 

Члан 1. 

  У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

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

бр.6/2016, 8-1/2016)  члан 17. мења се и гласи:  

 ''1. Помоћник за друштвене делатности и јавно 

информисање:  

- покреће иницијативе, предлаже прејекте и 

сачињава  мишљења у вези са питањима која су од 

значаја за развој општине Бољевац у области друштвених 

делатности и јавног информисања, 

- учествује у изради пројеката из области 

друштвених делатности са запосленима надлежног 

одељења у Општинској управи општине Бољевац, 

- учествује у припреми информација и 

благовремене доставе истих за објаву на  сајту Општине 

Бољевац, 

- врши медијску промоцију Општине Бољевац, 

- обавља послове припреме и реализације 

конкурса за невладине организације, прати реализацију 

конкурса за јавно информисање, као и спровођење 

пројектних активности  и других конкурса из области 

дрштвених делатности, 

- обавља и друге послове по налогу Председника 

Општине. 

Услови:  

- средња школска спрема друштвеног смера, 

- радно искуство у области јавног информисања, 

рада медија и осталих друштвених делатности, 

Број извршилаца: 1. 

  

2. Помоћник за економски развој, привредне 

делатности и буџет:   

- покреће иницијативе, предлаже прoјекте и 

сачињава  мишљења у вези са питањима која су од 

значаја за развој општине Бољевац у области економског 

развоја, привредних делатности и буџета општине, 

- прати финансијску реализацију пројеката,   

- учествује у припреми пројеката и других 

планских аката из надлежности општине, 

- учествује у праћењу реализације пројеката и 

програмских активности у складу са одлукама 

Скупштине,  

- обавља и друге послове по налогу председника 

Општине. 

Услови:  

- високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) у друштвено-хуманистичким наукама 

или на основним студијама у трајању од најмање 4 

године друштвеног смера, односно од најмање 4 године 

на факултетима техничко-технолошких наука. 

Број извршилаца: 1.'' 

Члан 2. 

 У члану 18.  брише се тачка 3.   
Члан 3. 

На овај Правилник прибавити сагласност 

Општинског већа општина Бољевац. 

По прибављању сагласности из претходног 

става, Правилник истовремено објавити на огласној 

табли општине Бољевац и веб презентацији општине 

Бољевац www.boljevac.org.rs     

 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

 

Број:110-13/2016-III-01 

Бољевац, 20.07.2016. године 

                                                                                                                     

                                                       НАЧЕЛНИК                                                                                             

                                           Момира Грујо, дипл. прав. 

3 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - др 

закон) и члана 71. Статута општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015), Општинско 

веће општине Бољевац на  седници  одржаној  04. 08. 

2016. године,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији  

радних места у Општинској управи општине Бољевац 
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I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Бољевац, бр.110-13/2016-

III-01 од 20. 07. 2016. године.  

 

II 

 Решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац и на веб адреси Општине Бољевац 

www.boljevac.org.rs  

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-101 / 2016-II/7 

Бољевац, 04. 08. 2016. године 

  

                          ПРЕДСЕДНИК  

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

др Небојша Марјановић 

 

4 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.1 /2008 и 

25/2015), Општинско веће општине Бољевац, на седници 

одржаној 04. 08. 2016. године, донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Савета за здравље 

 

I 

Разрешавају се чланови Савета за здравље: 

 

1. др Небојша Марјановић, председник општине  

Бољевац, испред локалне самоуправе, за председника 

Савета, 

2. Звонко Марковић, заменик председника скупштине 

Бољевац, испред локалне самоуправе, за члана 

Савета, 

3. др Славко Илић,  испред здравствене установе Дома 

здравља, за члана Савета, 

4. Мирослава Јогрић,  испред грађана – пацијената, за 

члана Савета, 

5. Верица Драгићевић, испред Фонда за здравствено 

осигурање, за члана Савета 

6. Светлана Живковић, специјалиста епидемиологије , 

запослена у ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања и биће објављено у „Службеном листу 

општине Бољевац“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-101 / 2016-II/13.1 

Бољевац, 04. 08. 2016. године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 др Небојша Марјановић 

5 

На основу члана 7. Одлуке о организовању, 

финансиранју и условима рада саветника за заштиту 

пацијената и Савета за здравље (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 10/2013, 23/2015 и 25/2015) и члана 71. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/2008 и 25/2015), Општинско веће општине 

Бољевац, на седници одржаној  04. 08. 2016. године, донело 

је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Савета за здравље 

 

I 

За чланове Савета за здравље именују се: 

1) др Влада Стојиљковић, испред локалне самоуправе, 

за председника Савета, 

2) др Небојша Марјановић, председник општине 

Бољевац, испред локалне самоуправе, за члана 

Савета, 

3) Звонко Марковић, заменик председника скупштине 

Бољевац, представник грађана из реда пацијената, за 

члана Савета, 

4) др Славко Илић, испред здравствене установе Дома 

здравља, за члана Савета, 

5) Верица Драгићевић, испред Фонда за здравствено 

осигурање, за члана Савета 

 

II 

  Надлежност и друга права и обавезе Савета за 

здравље утврђена су одредбама Одлуке о организовању, 

финансирању и условима рада саветника за заштиту 

пацијената и Савета за здравље (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 10/2013, 23/2015 и 25/2015) и 

Законом о правима пацијената (''Службени гласник РС'', 

бр. 45/2013). 

Савет може донети Пословник о раду. 

 

III 

Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење бр. 06-164/2013-II/10 од 19.11.2013. године и 

Решење бр. 06-123/2015-II/17 од 10.11.2015. године 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања и биће објављено у „Службеном листу 

општине Бољевац“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-101 / 2016-II/13.2 

Бољевац, 04. 08. 2016. годинe 

                       ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    др Небојша Марјановић 

6 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08 и 25/2015), 

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 

04. 08. 2016. године, донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Савета за координацију  послова 

безбедности саобраћаја на путевима  

територије општине Бољевац 

 

I 

http://www.boljevac.org.rs/
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Разрешавају се због истека мандата чланови Савета за 

координацију  послова безбедности саобраћаја на 

путевима територије општине Бољевац : 

-  Звонко Марковић, заменик председника Скупштине 

оштине Бољевац, 

- Биљана Рашић Марковић, запослена у Општинској 

управи Бољевац, 

- Звонимир Жикић, запослен у Министарству 

унутрашњих послова –Станици полиције у Бољевцу, 

- Саша Дрндаревић, запослен у ЈКП ''Услуга'' у 

Бољевцу, 

- Катарина Милутиновић, запослена у ОШ ''9. српска 

бригада'' у Бољевцу, 

- Момчило Јанић, запослен у АМСС-Пословна јединица 

у Бољевцу и 

- Иван Милутиновић, запослен у СШ ''Никола Тесла'' у 

Бољевцу, 

             -  Милован Радивојевић, запослен у 

Општинској управи Бољевац. 

 

II 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине 

Бољевац". Решење ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-101 / 2016-II/14.1 

Бољевац, 04. 08. 2016. године 

          

                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                          ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                              др Небојша Марјановић 
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Службени 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 (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08 и 25/2015), Општинско веће 

општине Бољевац на седници одржаној 04. 08. 2016. 

године, донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о оснивању Савета за координацију  послова безбедности 

саобраћаја на путевима  

територије општине Бољевац 

 

I 

 Оснива се Савет за координацију   послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Бољевац (у даљем тексту:Савет), као радно тело 

Општинског већа Општине Бољевац. 

 

II 

 Задатак Савета је да: 

- остварује сарадњу са органима и 

организацијама из области безбедности 

саобраћаја и усклађује послове у функцији 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији Општине Бољевац, 

- иницира и прати превентивне и друге 

активности у области безбедности саобраћаја на 

путевима на територији Општине Бољевац, 

- учествује у изради стратегије и годишњег плана 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији Општине Бољевац, 

- извештава Општинско  веће Општине Бољевац 

о стању безбедности саобраћаја на путевима на 

територији Општине Бољевац, 

- покреће иницијативе за унапређење 

саобраћајног васпитања и образовања, 

превентивно - промотивне активности, техничко 

опремање јединица саобраћајне полиције које 

контролишу и регулишу саобраћај на путевима 

на територији Општине Бољевац, усмерава и 

прати реализацију утврђених програма и 

информише јавност и Општинско веће Општине 

Бољевац о активностима Савета  и 

- предлаже Општинском већу Општине Бољевац 

програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији Општине Бољевац. 

 

III 

 Савет има председника и осам чланова. 

              За председника Савета именује се: 

-  Горан Адамовић, запослен у Телекому Србије, 

За чланове Савета именују се: 

- Бојана Станковић, запослена у Општинској 

управи Бољевац, 

- Звонимир Жикић, начелник Полицијске 

станице  у Бољевцу, 

- Саша Дрндаревић, запослен у ЈКП ''Услуга'' у 

Бољевцу, 

- Катарина Милутиновић, запослена у ОШ ''9. 

српска бригада'' у Бољевцу, 

- Момчило Јанић, запослен у АМСС-Пословна 

јединица у Бољевцу, 

- Вукота Раденковић, запослен у Основном 

јавном тужилаштву у Зајечару, 

              - Милован Радивојевић, запослен у Општинској 

управи Бољевац и и 

              - Стојиљковић Милен, пензионер. 

IV 

 Мандат чланова Савета је четири године.  

 

 V 

 Стручне и административне послове за потребе савета 

обављаће Општинска управа Бољевац. 

 

VI 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 

бр. 06-135/2011-II/2 од 17.11.2011. године и Решење 

 бр. 06-164/2013-II/11 од 19.11.2013. године. 

VII 

 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине 

Бољевац". Решење ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-101 / 2016-II/14.2 

Бољевац, 04. 08. 2016. Године                                               

                                                      ПРЕДСЕДНИК   

                          ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                       

                                                 др Небојша Марјановић 
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На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08 и 25/2015), 

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној  

04. 08. 2016. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е      

 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ  ТЕЛА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

I 

   Разрешавају се  чланови Радног тела буџетског Фонда 

за развој пољопривреде општине Бољевац: 

 

1) Слађан Ђимиш, председник Фонда, 

2) Ана Опачић,  члан, 

3) Ољица Јоновић, члан, 

4) Антонија Мартиновић, члан и 

5) Миодраг Миленковић, члан. 

 

II 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине 

Бољевац".  Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-101 / 2016-II/15.1 

Бољевац, 04. 08. 2016. године 

                                         

                                                ПРЕДСЕДНИК 

        ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

             др Небојша Марјановић 
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На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014 – др. закон) и члана 71. Статута општине 

Бољевац (Службени лист општине Бољевац“, бр 01/08 и 

25/2015)  и члана 7. Одлуке о оснивању буџетског Фонда 

за развој пољопривреде општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“,  бр. 19/2014), Општинско веће 

општине Бољевац, на седници одржаној  04. 08. 2016. 

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 постављају се: 

 

1. Небојша Загановић, за председника, 

2. Драган Благојевић, за члана, 

3. Ољица Јоновић, за члана, 

4. Миодраг Трифуновић, за члана и 

5. Момчило Живковић, 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 и одабир корисника средстава Фонда, као и 

давање других предлога, препорука и решења везаних за 

рад Фонда Општинском већу општине Бољевац. 

        

III 

 Мандант председника и чланова радног тела траје 

четири године. 

 

                                               IV 

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 

бр.06-30/2015- II/16.1 од 30.03.2015. године. 

 

V 

   Ово решење  ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено  у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број:06-101 / 2016-II/15.2 

Бољевaц, 04. 08. 2016. Године 

 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

        ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

             др Небојша Марјановић 

 


