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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се ПУ ''Наша радост'' Бољевац средства у 
износу од 6.204,00 динара на име обезбеђења средстава 
за отпремнину приликом одласка у пензију и Културно 
образовном центру Бољевац у износу од 5.000,00 динара 
на име обезбеђења средстава за одржавање концерта 
удружења грађана ''Нова алтернатива'' Бољевац. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа и то: 
-  глава 3.04- Предшколско образовање, функција 911, 
апропријација економска класификација 414311 – 
Отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 
6.204,00 динара и 
- глава 3.01- Култура- КОЦ Бољевац, функција 820, 
апропријација економска класификација 481941 – 
Дотације осталим удружењима грађана у износу од 
5.000,00 динара. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити ПУ ''Наша радост'' Бољевац , 
КОЦ Бољевац, Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 

 

У Бољевцу, 08.06.2010. године 
Број: 400-191/2010-II 
 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се Општинској управи Бољевац средства у 
износу од 549.660,15 динара на име обезбеђења средстава 
за извођење радова на фасади зграде општине Бољевац и 
Туристичкој организацији Бољевац у износу од 8.060,00 
динара на име обезбеђења средстава за поправку возила и 
суфинансирање пројекта ''Дух Ртња''. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа и то: 
- функција 130 – Општие услуге, апропријација 
економска класификација 425113 – Молерски радови  у 
износу од 549.660,15 динара и 
-   глава 3.02- Туристичка организација, функција 473- 
Туризам, апропријација економска класификација 423911 
– Остале опште услуге у износу од 3.500,00 динара и 
апропријација економска класификација 425225- оправка 
возила у износу од 4.560,00 динара . 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити ОУ Бољевац , Туристичкој 
организацији, Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 
 

У Бољевцу, 20.08.2010. године 
Број: 400-263/2010-II 

 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 
др Небјша Марјановић 

Председник 
др Небјша Марјановић 
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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се Mесној заједници Валакоње средства у 
укупном износу од 18.687,98  динара на име обезбеђења 
средстава за одржавање манифестације ''Маркови дани''. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.05- Месне 
заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге, 
апропријација економска класификација 423711 – 
Репрезентација. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: Месној заједници Валакоње, 
Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 
 

У Бољевцу, 01.09.2010. године 
Број: 400-274/2010-II 

 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се Mесној заједници Подгорац Тимок 
средства у укупном износу од 39.333,00  динара на име 
обезбеђења средстава за легализацију Дома културе- 
порез на пренос апсолутних права. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.05- Месне 
заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге, 
апропријација економска класификација 482191 – Остали 
порези. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: Месној заједници Подгорац 
Тимок, Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 

 
Члан 2.  

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 
Бољевац. 
 
У Бољевцу, 14.09.2010. године 
Број: 400-287/2010-II 

 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 
др Небјша Марјановић 

Председник 
др Небјша Марјановић 
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се Kултурно образовном центру средства у 
укупном износу од 11.100  динара на име обезбеђења 
средстава за трошкове дневница ликовне колоније. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.01- 
Култура – КОЦ Бољевац, функција 820 – Култура, 
апропријација економска класификација 422111 – 
Трошкови дневница. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: Кутурно образовном центру 
Бољевац, Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 

 

У Бољевцу, 16.09.2010. године 
Број: 400-290/2010-II 
 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се Oпштинској управи Бољевац средства у 
укупном износу од 42.956,29   динара на име обезбеђења 
средстава за пратеће трошкове задуживања. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3 – Општинска управа,  функција 170 – 
Трансакције везане за јавни дуг, апропријација економска 
класификација 444311 – Пратећи трошкови задуживања. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: Оптинској управи Бољевац, 
Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 

 

У Бољевцу, 17.09.2010. године 
Број: 400-292/2010-II 

 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 
др Небјша Марјановић 

Председник 
др Небјша Марјановић 
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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се ОШ ''IX српска бригада'' Бољевац средства 
у износу од 118.070 динара на име обезбеђења средстава 
за измирење текућих обавеза. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа,функција 912  – 
Основно образобвање, апропријација економска 
класификација 463141 – Текући трансфери нивоу 
општина. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: ОШ ''IX српска бригада'' 
Бољевац, Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 

 
У Бољевцу, 28.09.2010. године 
Број: 400-301/2010-II 

 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник општине 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се Општинској управи Бољевац средства у 
износу од 329.276,64 динара на име обезбеђења средстава 
за извођење радова на фасади објекта политичких 
организација у Бољевцу. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа,функција 130 – 
Општие услуге, апропријација економска класификација 
425113 – Молерски радови. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: ОУ Бољевац , Одељењу за 
финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 
 
У Бољевцу, 07.10.2010. године 
Број: 400-315/2010-II 
 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 
др Небјша Марјановић 

Председник 
др Небјша Марјановић 
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09 и 73/10), 
члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 
општине Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 6. Одлуке о 
буџету општине Бољевац за 2010. годину („Службени 
лист општине Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Председник 
општине доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - текућа буцетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 504.058 динара на име 
реализације пројекта: ''Први корак до пољопривреде који 
поштује природу''. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа,функција 420  – 
Пољопривреда и то: 
-    апропријација економска класификација 421111 – 
Трошкови платног промета у износу од 2.230,17 динара, 
-    апропријација економска класификација 421211- 
Услуге за електричну енергију у износу од 16.515,50  
динара, 
-    апропријација економска класификација 421311- 
Комуналне услуге у износу од 7.371,80 динара, 
-     апропријација економска класификација 421411- 
Услуге телефона у износу од 12.130,76 динара, 
-     апропријација економска класификација 422111- 
Трошкови дневница на службеном путу у земљи у износу 
од 17.928,00 динара, 
-    апропријација економска класификација 423599- 
Остале стручне услуге у износу од 205.014 динара, 
-    апропријација економска класификација 423911- 
Остале опште услуге у износу од 118.500 динара, 
-    апропријација економска класификација  426111- 
Канцеларијски материјал у износу од 99.967,77 динара и 
-     апропријација економска класификација 426411- 
Бензин у износу од 24.400 динара. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: ОШ ''IX српска бригада'' 
Бољевац, Одељењу за финансије и буџет и архиви. 
 
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бољевац“. 

 
У Бољевцу, 21.10.2010. године 
Број: 400-327/2010-II 
 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10), члана 68. 
Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/2008),  члана 5. став б)- начело 
солидарности Закона о ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник Републике Србије'' бр. 111/09) и 
члана 6. Одлуке о буџету општине Бољевац за 2010. 
годину („Службени лист општине Бољевац“, бр. 9/09 и 
7/10), Председник општине доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Бољевац за 2010. годину („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 9/09 и 7/10), Раздео 3 – Општинска управа, 
функције 130 – Опште услуге, економска класификација 
499 – Средства резерве - стална буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара на 
име солидарне помоћи граду Краљеву за отклањање 
последица ванредне ситуације - земљотреса. 
 
 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа и то, функција 130 – 
Општие услуге, апропријација економска класификација 
463132 – Наменски трансфери нивоу градова. 
 Исплату извршити у корист рачуна града Краљева 
''Средства за елементарне непогоде – земљотрес'', број: 
840-2390740-88. 
 
 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије и буџет. 
 
 4. Решење доставити: граду Краљеву, Одељењу за 
финансије и буџет и архиви. 
 

У Бољевцу, 19.11.2010. године 
Број: 400-403/2010-II 
 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 
др Небјша Марјановић 

Председник 
др Небјша Марјановић 
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 На основу члана 86. Закона о државној управи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 70/05 и 
101/07), члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), 
члана 85. став 2. Статута општине Бољевац („Службени 
лист општине Бољевац“, број 1/08(, члана 61. Одлуке о 
организацији Општинске управе („Службени лист 
општине Бољевац, бр.3/08), 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 Бољевац 

број 110-2/2010-III од 04.03.2010.године 
 

Члан 1. 
У члану 9. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места опис послова радног места 
код Одсека за управне, скупштинске и заједничке 
послове опис послова код радног места бр. 3 мења се и 
гласи: 

 
 3. Послови друштвене бриге о деци, финансијске 
подршке са децом, инвалидско борачке заштите и 
образовања 
Опис послова: 
 - прикупља документацију из области друштвене 
бриге о деци, породиљских права, инвалидско борачке 
заштите и образовања, 

- прикупља документацију за дечији додатак, 
родитељски додатак, накнаду за време породиљког 
одсуства у складу са Законом и прописима Општине, 

- прикупља документацију за личну и породичну 
инвалиднину и остала права из области инвалидско 
борачке заштите у складу са Законом и прописима 
Општине, 

- прикупља податке за категоризацију, 
- припрема потребне информације за председника 

Општине и Скупштину из ове области, 
- прати прописе који уређују ове области, 
- обавља административне послове у вези одређивања 

врсте и степена ометености у развоју и инклузије, 
- врши и друге послове по налогу руководиоца. 

 
Број извршиоца: 1 
Услови:   -    ССС – управна, гимназија, економска 

- положен стручни испит, 
- 2 година радног искуства 

 
Члан 2. 

 У члану 9. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места опис послова радног места 
код Одсека за управне, скупштинске и зајендичке 
послове опис послова код радног места бр4 мења се и 
гласи: 
 
4. Послови вођења бирачког списка стамбени и 
заједнички послови 
 
  
 
 
Опис послова: 

- обавља послове који се односе на прикупљање 
документације за бирачки списак и посебан бирачки 
списак, 
- води евиденцију и документацију о становима чији је 
власник Општина и Општинска управа, 
- обавља административне послове за потребе Комисије 
за расподелу Скупштинских станова и станова 
Општинске управе, 
- организује и кординира рад радника на одржавању 
хигијене, возача и кафе куварице, 
- обавља друге послове по налогу руководиоца. 
 
Број извршиоца: 1 
Услови:  -  ССС, управна, економска, медицинска 
                 - положен стручни испит, 
                 - 2 године радног искуства. 
 

Члан 3. 
 У члану 9. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места опис послова радног места 
код Одсека за управне, скупштинске и заједничке 
послове, опис послова код радног места под бр. 7. мења 
се и гласи: 
 
 7. Послови грађанских стања и радних односа 
 
Опис послова: 
- прикупља документацију у вези личних стања грађана, 
- прикупља документацију која се односи на права и 
обавезе запослених у Општинској управи и води 
евиденције у складу са законом, 
- води и чува лична досијеа запослених у Општинској 
управи, 
- врши и друге послове по налогу руководиоца. 
 
Број извршиоца: 1 
Услови: - ССС, упрвна, гимназија, економска 
                - положен стручни испит, 
                - 2 године радног искуства. 
 

Члан 4. 
 У члану 9. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места услови код радног места 
бр.8.матичар мењају се и гласе: 
 Услови: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у образовно-хуманистичких наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године друштвеног смера, положен стручни испит за 
матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 
 

Члан 5. 
 У члану 9. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места услови код радног места 
бр. 9. послови шефа Месне канцеларије-матичар мењају 
се и гласе: 
 Услови: високо образовање стечено на студијама 
другог степена  
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у 
обрзаовно-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног 
смера, положен стручни испит за матичара и овлашћење 
за обављање послова матичара. 
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Члан 6. 

 Члан 18. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места мења се и гласи: 
 Матичари и заменици матичара који на дан ступања 
Закона о матичним књигама („Сл.гл.РС“, бр.20/2009) 
немају високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академеске студије, специјалистичке 
струковне студије) у образовно научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 година друштвеног 
смера, настављају да обављају послове ако положе 
посебан стручни испит за матичара у року од 3 године од 
дана почетка примене Закона о матичним књигама 
(„Сл.гл.РС“, бр.20/2009). 
 

Члан 7. 
 Начелник Општинске управе доноси решења о 
распоређивању у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу овог Правилника. 
 

Члан 8. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Општине Бољевац. 
 
Број: 110-4/2010-III 
Бољевац, 18.11.2010.године       
 

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Начелник, 
Мирослава Опачић, дипл.правник  с.р. 


