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специјалистичким студијама на факултету, један члан који је стручан из области за коју се попуњава

положај и службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима и да по

окончаном изборном поступку конкурсна комисија саставља листу од највише три кандидата који су

најбољим резултатима испунили мерила прописана за избор.

Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16),

прописани су задаци, начин рада и одлучивање Конкурсне комисије.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству:  Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним судом

у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

II Број: 112-2/2021

У Сокобањи, дана 03.02.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић
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На основу члана 50, 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије'',  број („Сл. гласник РС“,

број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16),  члана 46. став 1. тачка 7 и

члана 55. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -

др. закон, 101/16- др. закон и 47/2018),  члана 88. став 3. Статута општине Сокобања  („Службени

лист општине Сокобања“, бр. 6/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја

заменика начелника Општинске управе општине Сокобања, бр. 02-12/2021 од 01.02.2021. године,

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 03.02.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ

УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

I Орган у коме се радно место попуњава

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23.

II Положај који се попуњава

Заменик начелника Општинске управе општине Сокобања  – друга група положаја, број

службеника на положају: 1.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или

спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине

општине, Општинског већа и Председника општине; Обавља и друге послове из надлежности

Општинске управе, по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама

на факултету и положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци,

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Знање- Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о

општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне

самоуправе- писмено;

Вештине-  вештине комуникације, организационе способности, вештине руковођења и

вештина рада на рачунару-  практична провера;

Стручна оспособљеност - усмени разговор;

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће Конкурсна комисија

и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе комисије. О времену и месту одржавања

провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и  путем маил адресе или телефонским

позивом.

III Место рада

Сокобања, ул. Светог Саве  бр. 23.

IV Услови за положај: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има стечено

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на

33
Страна 3                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 3                           03.02.2021. године



основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, да није

правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није

престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне

самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да поседује стручну оспособљеност и

знања из Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном

поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,

вештине, комуникације, организационе способности и вештине руковођења,  да познаје рад на

рачунару (MS Office пакет и интернет).

V Трајање рада на положају

Рад на положају траје пет година.

VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања

обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију

Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу

становања, број телефона, маил адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног

искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,

одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним

областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на

обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и

145/14); диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном

стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо

уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном

испиту); доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима

се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно

искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање

шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе не старији од 6 месеци).

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је

доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног

односа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном

стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника

(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази

могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних

судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број

18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке

о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те

податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству,

извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у

државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се

опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција

или да ће то кандидат учинити сам.
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Пример изјаве се налази на сајту општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com   где се иста

може преузети.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве  бр. 23, 18230 Сокобања или

непосредно преко писарнице Општинске управе, са назнаком „ За конкурсну комисију-Пријава за

јавни конкурс за постављење заменика начелника Општинске управе – “ не отварати.“

IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду од 7 – 15 часова je Душица

Станковић, тел: 064/8-560-703, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

X Напомене

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису

приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног

бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Сокобања.

Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас,

објавиће се у једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у

мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Број: 112-3/2021

У Сокобањи, дана 03.02.2021.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић

Страна 5                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 3                           03.02.2021. године

http://www.opstinasokobanja.com/


САДРЖАЈ

Бр. О Д Л У К А СТРАНА

32

РЕШЕЊЕ
о образовању  Конкурсне комисије за спровођење

јавног конкурса  за попуњавање положаја заменика
начелника Општинске управе општине Сокобања

1-2

33

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

3-5

Страна 6                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 3                           03.02.2021. године


	D:\Ivica DOCS\Sl 3 2021\03 03 02 2021.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\69 18 12 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 69 18 12 2020\65 19 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 65 19 11 2020\65 19 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\63 16 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\63 16 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 61 09 11 2020\61 09 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 61 09 11 2020\61 09 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 60 08 11 2020\59 03 11 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 59 03 11 2020\59 03 11 2020s (1).pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 58 29 10 2020\PUBLISH\58 29 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\57 28 10 2020s.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 56 14 10 2020\56 14 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\55 14 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\55 14 10 20201.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 54 08 10 2020\54 08 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 53 05 10 2020\52 05 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 52 05 10 2020\51 05 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\UPUTSTVO ZA SPROVODJENJE IZBORA U MZ 2020.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Rokovnik izvrsnih radnji za izbore saveta mz.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\ODLUKA OBRASCI SLUŽBENI LIST 2020.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 1 Prijava kandidata 2020.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 1(a) Izjava kandidata 2020 - Copy.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 2 Spisak biraca-2020.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 4 Glasacki listic.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 6 Primopredaja Izborna komisija - biracka  komisija.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 7 Zapisnik o radu biracke komisije.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 9 Prijava posmatraca.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ - 10 Zapisnik o radu Izborne komisije na  utvrdjivanju  rezultata.docx
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ- 3 Izborna lista kandidata.docx
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ- 5 Kontrolni list.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ -8 Primopredaja biracka komisija - Izborna  komisija.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ -11 Uverenje o izboru.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Obrazac CSMZ-12 2020.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 51 05 10 2020\Образац ЧСМЗ 13.doc
	50 05 10 2020s.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 50 05 10 2020\50 05 10 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\48 28 09 2020s.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\48 28 09 2020.pdf
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\3..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\4..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\5.doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\6..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\7..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\8..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\9..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\10..doc
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\evidencija бо.odt
	C:\Users\nasko\Desktop\SLUZBENI PRVI\broj 32\45\zaobjavuslubenilistnovibroj\накнаде.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Број 43 18 09 2020\43 18 09 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\2_izvrsenje budzeta 01.01.2020-30.06.2020.pdf
	C:\Users\ivan\Downloads\izvrsenje budzeta 01.01.2020-30.06.2020.DOC
	C:\Users\ivan\Downloads\FP.pdf
	C:\Users\ivan\Downloads\FP1.pdf
	C:\Users\ivan\Downloads\FP6.pdf
	C:\Users\ivan\Downloads\FP7.pdf
	C:\Users\ivan\Downloads\FP13.pdf
	C:\Users\ivan\Downloads\FP15.pdf


	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\2_zavrsniRacun - Copy.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\3_izmena odluka o mz.docx
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\4_Nacrt odluke izmena PGR.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\5_raspuštanje saveta.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\6_Resenje o izboru komisije za poljoporivredu i selo.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\7_Resenje o izboru komisije za turizam i ugostiteljstvo.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\8_Resenje o izboru komisije za privredu i preduzetništvo.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\9_Resenje o izboru komisije za urbanizam stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\10_Resenje o izboru komisije za društvene delatnosti.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\11_Resenje o izboru komisije za propise.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\12_Resenje o izboru komisije za predstavke i pritužbe.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\13_Resenje o izboru Korisničkog saveta javnih službi.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\14_Resenje o izboru Komisija za rodnu ravnopravnost.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\15_RES~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\16_~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 42\17_~1.DOC

	X:\Sluzbeni list\2020\Број 43 18 09 2020\BDF4~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Број 43 18 09 2020\допуна упутства.docx

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\ODLUKA~1.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\ODLUKA~2.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\ODLUKA~3.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\ODLUKA~4.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\87FD_1.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 48 28 09 2020\REENJE_10001.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 50 05 10 2020\одлука о утврђивању коначних резултата врмџа.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 50 05 10 2020\одлука о утврђивању коначних резултата левовик.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 50 05 10 2020\одлука о утврђивању коначних резултата сокобања.doc


	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 52 05 10 2020\25_savet bezb saobracaj.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 52 05 10 2020\26_komisija za polj.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 52 05 10 2020\27_SAGLASNOST VEĆE zimska služba.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\27_SAGLASNOST VEĆE zimska služba.rtf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\27_Plan zimske službe-predlog 2020-2021.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\27_img016.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\27_img017.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\27_Ponuda 2020-2021.pdf


	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 53 05 10 2020\9_7CB2~1.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 54 08 10 2020\IZVEŠTAJ O IZBORIMA 2020.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\1_Odluka prestanak mandata odbornik.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\2_II Rebalans Odluke o budzetu 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\2_II Rebalans Odluke o budzetu 2020.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\2_02.10. КАДРОВСКИ ПЛАН.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\2_извештај ребаланс.DOC

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\3_Програм уређење 2020- измена 2.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\4_Izmena Komunalne delatnosti.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\5_IZMENA Odluka program ODRŽ PUTEVA.pdf
	F:\5_25.09. IZMENA Odluka program ODRŽA PUTEVA.doc
	F:\III Rebalans održavanja puteva i ulica.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\6_IZMENA Odluka program ODRŽAVAWA ZELENIH POVRŠINA.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\6_25.09. IZMENA Odluka program ODRŽAVAWA ZELENIH POVRŠINA.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\III Rebalans programa - zelenilo.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\7_Odluka - IZMENA  program česme i fontane.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\7_25.09. Odluka - IZMENA  program česme i fontane.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\II Rebalans održavanja česmi i fontana.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\8_Odluka - IZMENA programJavna rasveta.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\8_25.09. Odluka - IZMENA programJavna rasveta.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\II Rebalans održavanja javne rasvete.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\9_Odluka - IZMENA program управљање путевима.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\9_25.09. Odluka - IZMENA programJavna управљање путевима.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\I Rebalans programa upravljanja putevima.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\10_Zelenilo uskladjenost poslovanja.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\11_OdlukaIZMENA program kišna kanalizacija.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\12_OdlukaIZMENA program zoohigijena - Copy.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\13_program vodovod.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\14_JKP FIN.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\15_zakljucak izvestaj o radu Bucko.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\15_закључак- извештај о раду Буцко.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\15_Izveštaj o radu ustanove 2020 pdf novo.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\16_saglasnost godisnji plan rada bucko.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\16_сагласност на годишњи план рада - буцко.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\16_Godišnji pdf 2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\16_Operativni plan rada 1 pdf.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\16_Operativni plan model 2 pdf.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\17_ODLUKA za Bucko - plaćanje.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\17_ODLUKA za Bucko - plaćanje.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\17_ODLUKA буцко.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\18_zakljucak izvestaj plan rada srednja skola.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\18_закључак- извештај o реализацији средња школа.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\B nusic izvestaj rel plan rada.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\19_zakljucak izvestaj pripremljenost srednja skola.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\19_закључак- извештај o припремљености  средња школа.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\B nusic izvestaj pripremljenost.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\20_zakljucak izvestaj o realizaciji osnovna skola.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\20_закључак- извештај o реализацији основна школа.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\M Mihailo izvestaj rel plan rada.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\21_osnovna skola izvestaj pripremljenost.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\21_закључак- извештај o припремљености  основна школа.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\04\M Mihailo izvestaj pripremljenost.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\22_Mrtvozornici.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\23_akcioni plan upis imovine.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\24_pravilnik imovina 03.08.2020. godine.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\25_Program zivotna sredina.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\26_RESENJE NO Zelenilo Sokobanja.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\27_RESENJE UO i NO CSR Sokobanja.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\28_RESENJE OU TOSB.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\29_RESENJE OU Bucko Sokobanja.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\30_Izmena skolski odbor OS MM.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\31_Izmena skolski odbor SS BN.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\32_Opstinski savet roditelja.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\33_Komisija za planove.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 55 14 10 2020\Sadrzaj.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 56 14 10 2020\одлука о измени одлуке о наканадама.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\odluka o određivanju боје и изгледа гласачког листића.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\1. Rešenje o obrazovanju biračkog odbora za MZ čitluk.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\1. Rešenje o obrazovanju biračkog odbora za MZ poružnica.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\1. Rešenje o obrazovanju biračkog odbora za MZ resnik.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\Поружница Obrazac CSMZ- 3 Izborna lista kandidata.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\Ресник Obrazac CSMZ- 3 Izborna lista kandidata.doc
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 57 28 10 2020\Читлук Obrazac CSMZ- 3 Izborna lista kandidata.doc

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 58 29 10 2020\PUBLISH\1_Odluka o prestanku mandata.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 58 29 10 2020\PUBLISH\2_Potvrdjivanje mandata odborniku.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\2_-IZV~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\2_ODLU~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\2_RESE~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\2_TEKS~1.DOC

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 58 29 10 2020\PUBLISH\2_Potvrdjivanje mandata odborniku_pagesB.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 58 29 10 2020\PUBLISH\3_ODLUKA ZONE.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\05\OLUKA ZONE.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\05\zoniranje izmena 27.10-Model.jpg
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\OLUKA ZONE.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\zoniranje izmena-1 Model (1).jpg

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 58 29 10 2020\PUBLISH\4_пословник.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 59 03 11 2020\59 03 11 2020s (2).pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 59 03 11 2020\59 03 11 2020s (3).pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 59 03 11 2020\59 03 11 2020s (4).pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 59 03 11 2020\59 03 11 2020s (5).pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 59 03 11 2020\59 03 11 2020s (6).pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 60 08 11 2020\одлука о утврђивању коначних резултата poružnica.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 60 08 11 2020\одлука о утврђивању коначних резултата ресник.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 60 08 11 2020\одлука о утврђивању коначних резултата читлук_1.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 61 09 11 2020\17_Saglasnost sistematizacija JKP.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\17_Saglasnost sistematizacija JKP.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\JKP napredak zahtev sistematizacija.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 61 09 11 2020\18_program finasiranja bezbednosti za 2021.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 61 09 11 2020\21_Crveni krst fin plan.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\21_~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\Crveni krst.pdf


	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 61 09 11 2020\sadrzaj11121.doc

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\1_Odluka o potvrdjivanju mandata.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\1_-IZV~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\1_ODLU~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\1_RESE~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Skupstina\NOVA\5 sednica\1_TEKS~1.DOC

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\2_izvrsenje budzeta.pdf
	C:\Users\ivan\Documents\New folder (3)\sanja\fpiro.doc
	C:\Users\ivan\Documents\New folder (3)\sanja\fpiro6.doc
	C:\Users\ivan\Documents\New folder (3)\sanja\fpiro7.doc
	C:\Users\ivan\Documents\New folder (3)\sanja\fpiro13.doc
	C:\Users\ivan\Documents\New folder (3)\sanja\fpiro15.doc

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\3__ODLUKA o stavljanju van snage odluke o jednokratnoj novčnoj pomoći na vantelesnu oplodnju.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\4_isknjizenje trafostanica.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\5_Pravilnik isknizenje imovine.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\6_KVARTALNI IZVESTAJ 30.09.2020 Zelenilo.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\7_ REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020.GOD Zelenilo.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\8_Zelenilo izmena odluke osnovni kapital.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\9_-~1.DOC
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\9_ ODLUKA o izmeni Odluke od 04.06.2020..pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\9_Nerasporedjena dobit 30.09.2020.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\10_Izvestaj program poslovanja JKP napredak 01 01 _ 30 06.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\11_Izvestaj program poslovanja JKP napredak 01 07 _ 30 09.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\12_uknjizenje vodovodne mreze.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\13_saglasnost skupstine - komunalno.odt
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\13_img838.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\13_procena vrednosti kapitala.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\14_Srednja skola preknjizenje.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\15_PU Bucko prenos fin imovine.pdf
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\16_SAG~1.ODT
	X:\Sluzbeni list\2020\Vece\Novi saziv 2020\09\16_img840.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\Publish\16_Izvestaj o izboru za clanove saveta mz.pdf

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 63 16 11 2020\sadrzaj11121.doc

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 65 19 11 2020\решење комисијe za akcioni plan.doc

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 69 18 12 2020\KONKURS UDRUZENJA 17-12-2020.odt

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\2_FP MZ Beli Potok.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\2_Beli Potok.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Beli Potok plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Beli Potok1.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Beli Potok2.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\3_FP MZ Blendija.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\3_Blendija.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Blendija plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Blendija 1.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Blendija 2.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\4_FP MZ Bogdinac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\4_Bogdinac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Bogdinac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Bogdina 2.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Bogdinac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\5_FP MZ Vrbovac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\5_Vrbovac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Vrbovac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Vrbovac 1.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Vrbovac 2.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\6_FP MZ Vrelo.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\6_Vrelo.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Vrelo plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Vrelo.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\7_FP MZ Vrmdza.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\7_Vrmdza.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Vrmdza plan 2021. god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Vrmdza..pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\8_FP MZ Žučkovac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\9_Žučkovac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Žučkovac plan 2021.god..pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Zuckovac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\9_FP MZ Jezero.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\10_Jezero.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Jezero plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Jezero.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\10_FP MZ Jošanica.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\11_Jošanica.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Josanica plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Josanica.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\11_FP MZ Levovik.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\12_Levovik.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Levovik plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Levovik.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\12_FP MZ Milušinac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\13_Milušinac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Milušinac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Milusinac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\13_FP MZ Mužinac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\14_Mužinac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Muzinac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Muzinac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\14_FP MZ Nikolinac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\15_Nikolinac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Nikolinac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Nikolinac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\15_FP MZ Resnik.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\19_Resnik.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Resnik plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Resnik.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\16_FP MZ Rujevica.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\20_Rujevica.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Rujevica plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\ФП МЗ Рујевица 2021.год.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\17_FP MZ Trgovište.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\23_Trgovište.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Trgovište plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Trgoviste.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\18_FP MZ Trubarevac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\24_Trubarevac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Trubarevac plan 2021. god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Trubarevac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\19_FP MZ Čitluk.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\25_Čitluk.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Citluk plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Citluk.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\20_FP MZ Šarbanovac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\26_Šarbanovac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\Mz Šarbanovac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\MZ\Sredjeno\MZ Sarbanovac.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\DOPUNA_FP MZ Dugo Polje.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\8_Dugo Polje.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\FP Mz Dugo Polje 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\FP MZ Dugo Polje.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\DOPUNA_FP MZ Novo Selo.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\16_Novo Selo.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\FP Mz Novo Selo 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\ФП МЗ Ново Село 2021.год.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\DOPUNA_FP MZ Poruznica.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\17_Poružnica.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\FP MZ Poružnica 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\ФП МЗ Поружница 2021.год.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\DOPUNA_FP MZ Radenkovac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\18_Radenkovac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\FP Mz Radenkovac plan 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\ФП МЗ Раденковац 2021.год.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\DOPUNA_FP MZ Sesalac.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\21_Sesalac.odt
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\FP MZ Sesalac 2021.god.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Vece\19 sednica\DOPUNA\ФП МЗ Сесалац 2021.год.pdf

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\21_zaključak veća terenski dodatak inspektori.pdf
	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\Dopuna_Izvestaj o radu CK.pdf
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\DCBD~1.DOC
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\Izvestaj o radu za 2020. godinu.doc

	X:\Sluzbeni list\2021\Broj 1 19 01 2021\Publish\Dopuna_Fin plan CK.pdf
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\33C9~1(1).DOC
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\odluka o finansijskom planu 2021.doc
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\finansijski plan 2021..pdf
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\Plan rada za 2021.doc
	C:\Users\nasko\Downloads\Dopuna\КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА СОКОБАЊА ЗА 2021..doc

	16 FP MZ Sokobanja.pdf
	D:\Ivica DOCS\Sl br 2 2021\16_Sokobanja.odt
	D:\Ivica DOCS\Sl br 2 2021\16_FP Mz Sokobanja 2021.god.pdf
	D:\Ivica DOCS\Sl br 2 2021\16_202~1.XLS.pdf


	D:\Ivica DOCS\Sl 3 2021\3_REEN~1.DOC
	D:\Ivica DOCS\Sl 3 2021\4_KONK~1.DOC

