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1 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

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

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној  

03. 12. 2013. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

о условима и начину коришћења мобилних телефона 

изабраних  

и постављених лица у органима Општине Бољевац 

 

Члан 1.  

 Овим Правилником утврђују се услови и начин 

коришћења мобилних телефона за службене потребе 

изабраних и постављених лица у органима Општине 

Бољевац.  

 

Члан 2.  

 Право на доделу и коришћење мобилног телефона за 

службене потребе у органима из члана 1. овог 

Правилника могу имати:  

- Председник Општине Бољевац,  

- Заменик председника општине Бољевац,  

- Председник Скупштине општине Бољевац,  

- Заменик председника Скупштине општине Бољевац, 

- Секретар Скупштине општине Бољевац,  

- Начелник Општинске управе Бољевац и 

- Помоћници председника општине Бољевац. 

 

Члан 3.  

 Трошкови коришћења мобилног телефона, који се 

плаћају на терет буџета Општине Бољевац, утврђују се у 

месечном износу без ПДВ-а и без пореза на употребу 

мобилног телефона, у висини:  

- за председник Општине Бољева........5.000,00 динара, 

- за заменика председника Општине 

Бољевац.....3.000,00 динара, 

- за председника Скупштине општине 

Бољевац................................................. 3.000,00 динара, 

- за заменика председника Скупштине општине 

Бољевац..................................................2.000,00 динара, 

- за секретара Скупштине општине 

Бољевац..................................................2.000,00 динара, 

- за начелника Општинске управе Бољевац 

.................................................................2.000,00 динара, 

- за помоћнике председника Општине 

Бољевац..................................................2.000,00 динара. 

 Изузетно, дозвољени месечни износ трошкова 

коришћења мобилног телефона може износити више од 

износа утврђеног у ставу 1. тачка 2. овог члана, а по 

одобрењу Председника општине Бољевац.  

 

Члан 4.  

 Висина трошкова коришћења мобилних телефона 

прати се месечно.  

 Сваки корисник мобилног телефона у случају 

прекорачења износа наведеног у члану 3. овог 

Правилника, сам сноси трошкове коришћењателефона 

изнад одобреног износа.  

 У циљу обезбеђења плаћања, сваки корисник 

мобилног телефона потписује изјаву о обустављању дела 

плате на име измирења износа трошкова рачуна за 

мобилни телефон, изнад одобреног износа.  

 Образац изјаве саставни је део овог Правилника.  

 

Члан 5.  

 О спровођењу овог Правилника стара се Општинске 

управе Бољевац - Одељење за буџет и финансије.    

 

Члан 6.  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац", а 

примењиваће се од 1. јануара 2014. године.  

   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-169 / 2013-II/14 

Бољевац, 03. 12. 2013. године 

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                       др Небојша Марјановић 

2 

На основу члана 71. Статута Општине Бољевац 

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

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 

24. 03. 2015. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК  

о изменама и допунама  Правилника 

 о условима и начину  коришћења  мобилних  телефона 

изабраних  и  

постављених  лица у органима општине Бољевац 

 

Члан 1. 

Мења се члан  3.став  1. алинеја 1)  Правилника о 

условима и начину коришћења мобилних телефона 

изабраних и постављених лица у органима општине 

Бољевац бр 06-169/2013-II/14 од 03.12. 2013.године и 

гласи: 

 

„- за председника Општине Бољевац ......до 10.000,00 

динара,“ 

Члан 2. 

Овај   Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у  Службеном  листу општине 

Бољевац,  а примењиваће се од 01. 04. 2015. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-30 / 2015- II/21 

Бољевац, 24. 03. 2015.година 

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                       др Небојша Марјановић 

3 

На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/97) и члана 

71. Статута општине Бољевац (Службени лист општине 

Бољевац“, бр.01/08)  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  24. 03. 2015. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е      

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
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I. У радно тело буџетског Фонда за развој пољопривреде 

општине Бољевац постављају се: 

 1. Слађан Ђимиш, за председника 

 2. Ана Опачић, за члана  

 3. Ољица Јоновић, за члана 

4. Антонија Мартиновић, за члана  

5. Миодраг Миленковић, 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. Ово решење  ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено  у „Службеном листу општине Бољевац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број:06-30 / 2015-II/16. 1 

У Бољевцу, 30. 03. 2015. године 

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                       др Небојша Марјановић 

 

4 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општинe Бољевац“ бр. 1/08),  Општинско веће  

општине Бољевац на седници одржаној  24. 03. 2015. 

године, донело је 

 

O  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Бољевац за 2015. годину. 

 

II 

Одлуку доставити: руководиоцу Одељења за 

привреду, пољопривреду и ...   и архиви.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 30 / 2015-II/16.2 

Бољевац, 24. 03. 2015. године 

                                                                                            

                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                       др Небојша Марјановић 
 

 


