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1. 

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 12.04.2016. године, доноси 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Правилник о изменама и 

допунама  

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Бољевац 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Бољевац  бр.110-8/2016-III-01 од 11.04.2016. 

године. 

 

II 

 Решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац и на веб адреси Општине Бољевац 

www.boljevac.org.rs 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

   Број : 06-52/2016-II/1 

 Бољевац, 12.04.2016. године      

      др Небојша Марјановић   ПРЕДСЕДНИК  

                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    др Небојша Марјановић с.р. 
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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 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) Члан 17. мења се и гласи:  

 ''1. Помоћник за друштвене и привредне 

делатности: - организује и усмерава рад канцеларије за 

локални економски развој, 

- учествује у изради Плана развоја и стратешких 

планова развоја Општине, 

- прати реализацију пројеката које финансира у 

целини или делимично Општина, 

- обавља послове планирања, израде програма и 

праћења развоја привреде и предузетништва, 

- предлаже мере за унапређење привреде и 

предузетништва и предлаже одлуке из наведених области 

надлежним органима, 

- учествује у изради стратешких планова развоја 

општине, 

- учествује у изради пројеката којима се 

подстиче економски развој, 

- подстиче инвестициона улагања и привлачење 

капитала, 

- учествује у подстицању отварања и развоја 

малих и средњих предузећа; 

   - преко Коморе и других асоцијација утиче на 

добијање бенифиција и погодности за развој малих и 

средњих предузећа, 

- стварање услова за покретање и рад Бизнис 

инкубатор центра кроз повећање броја предузетника, 

- обавља и друге послове по налогу Председника 

Општине,  

- тромесечно доставља извештај о раду 

председнику Општине и Општинском већу. 

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 поглављу  ''X    САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ'' 

Члан 17, треба да гласи:''Члан 18.'' 

 Нови члан 18. мења се и гласи:  

''1. Послови интерне ревизије 

Опис послова: 

-  врши послове успостављања сарадње са 

екстерном ревизијом, 

- пружа саветодавне услуге које се састоје од 

савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у 

циљу повећања вредностини побољшања организације, 

управљања ризицима и контроле, 

- обавља остале задатке неопходне да би се 

остварила сигурност у погледу функционисања система 

интерне контроле, 

- стара се да сви налози за плаћања која се врше на 

терет буџета Општинске управе буду претходно 

комплетирани и усклађени са постојећим законским 

прописима и интерним актима, 

- проверава и утврђује да ли су расходи планирани 

у складу са стварним приходима, 

- врши контролу исправности коришћења 

буџетских апропријација, 

- проверава у оквиру законитости и исправности 

трансакција да ли су плаћања у складу са Законом, 

- саставља годишњи програм рада интерне 

контроле на који сагласност даје руководилац Одељења,  

- обавља и друге послове у оквиру својих 

овлашћења по налогу извршног органа локалне 

самоуправе. 

Услови:  



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           12. април 2016.године 

     година IX    Број  8-1                                                                                                                                                                                                           стр.   3 

- високо образовање из области економије на 

студијама другог степена (дипломске академске студије – 

мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године, 

дипломирани економиста. 

- положен стручни испит, 

- положен испит за интерног ревизора, 

- познавање рада на рачунару, 

- 3 године радног искуства. 

Број извршилаца 1. '' 

 

2. Послови Секретара Скупштине општине Бољевац: 

 

- стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем 

и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и  

- руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. 

 Услови:  

  -  завршен  правни  факултет,  

 - положеним стручним испитом за рад у органима 

управе и  

 - радним искуством од најмање три године. 

Број извршилаца 1. '' 

 

3. Послови Заменика секретара Скупштине општине 

Бољевац: 

 

- стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем 

и одржавањем седница скупштине и њених радних тела у 

случају одсутности и спречености секретара да обавља 

функцију и  

- руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. 

 Услови:  

  -  завршен  правни  факултет,  

 - положеним стручним испитом за рад у органима 

управе и  

 - радним искуством од најмање три године. 

 Број извршилаца 1. '' 

 

Члан 3. 

 Члан 18. постаје члан 19, 

 Члан 19. постаје члан 20, 

 Члан 20. постаје члан 21, 

 Члан 21. постаје члан 22, 

 Члан 22. постаје члан 23, 

 Члан 23. постаје члан 24, 

 Члан 24. постаје члан 25 и  

 Члан 25. постаје члан 26. 

 

Члан 4. 

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 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

Број:110-8/2016-III-01 

Бољевац, 11.04.2016. године 

                                                                                                                                                 

                                                        НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ 

                                            Момира Грујо, дипл. Прав.,с.р. 
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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 12.04.2016. године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на измену Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинском правобранилаштву општине Бољевац 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинском правобранилаштву општине Бољевац  бр.7-

379/16-IV од 12.04.2016. године. 

 

II 

 Решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац и на веб адреси Општине Бољевац 

www.boljevac.org.rs 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

   Број : 06-52/2016-II/2 

 Бољевац, 12.04.2016. године      

 

                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    др Небојша Марјановић с.р. 
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        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 бр. 55/2014“, Одлуке о Општинском 

правобранилаштву општине Бољевац („Сл.лист општине 

Бољевац, бр. 14/2014“) доносим 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

             Врши се измена Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Општинском 

правобранилаштву општине Бољевац бр.110-1/2015-IV 

од 16.07.2015. године, тако што у члану 8. у тач. 2 сада 

стоји :  дактилографске послове обавља  дактилограф 

Општинске управе Општине Бољевац , а брише се „ или 

дактилограф  Правобранилаштва општине Бољевац“.  

                                                                              

                ОПШТИНСКО    ПРАВОБРАНИЛАШТВО                                                                                      

                                 ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

                                   Јасмина Срећковић  

 

 


