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1. 

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“, 

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

Општинске управе („Службени лист општине Бољевац“, 

бр.25/2015), начелник Општинске управе Бољевац, 

доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

 о измени  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, 20/2016) у члану 13. подтачка (7) 

Послови пријемне канцеларије, писарнице и заменика 

матичара, мењају се ''Услови':'' и гласе:  

Услови: 

- високо образовање  на основним академским студијама 

у  обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,   основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању 

од три године  у образовно-хуманистичким наукама,  

друштвеног смера,  

- заменик  матичара који на дан ступања на снагу Закона 

о матичним књигама (''Сл. гласник РС'', бр. 20/2009) нема 

високо образовање стечено на студијама другог степена 

(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије) у 

образовном пољу друштвено хуманистичких наука, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године друштвеног смера, наставља да обавља 

послове ако положи посебан стручни испит  за матичара 

у року од три године од дана почетка примене Закона о 

матичним књигама, 

-  положен стручни испит, 

-  положен  посебан стручни испит за матичара, 

-  овлашћење за обављање послова матичара, 

-  познавање рада на рачунару, 

-  1 година радног искуства. 

Број извршилаца: 1. 

Члан 2. 

  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 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

Број:110-15/2016-III-01 

Бољевац, 05.10.2016. године        

                                                                                                                                                     

                                                          НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ 

                                        Момира Грујо, дипл. прав. 

2. 

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  06. 10. 

2016. године,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Правилник о измени 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Бољевац 

  

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Бољевац, бр.110-15/2016-III-01 од 05. 10. 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: 06-153 / 2016-II/3 

Бољевац, 06. 10. 2016. године 

   

                        ПРЕДСЕДНИК  

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

др Небојша Марјановић 
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