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Godi{wa pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 29.01.2014. године, а на
основу члана 39. став 1. тачка 9.Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009) и члана 108.
Пословника о раду Скупштине (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/2012),
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ДОМА ЗДРАВЉА ПРИЈЕПОЉЕ

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOLJE

GODINA XII
BROJ 1/2014

PRIJEPOLJE
19. februar 2014

Godi{nja pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

Skup{tina оp{tine Prijepоlje, na sednici
оdr`anоj 29.01.2014. gоdine, a na оsnоvu ~lana
39. stav 1. ta~ka 9.Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj
4/2009) i ~lana 108. Pоslоvnika о radu Skup{tine
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj
6/2012), dоnela je
ОDLUKU
О DAVANJU SAGLASNОSTI NA STATUT
DОMA ZDRAVLJA PRIJEPОLJE

I

I

Скупштина даје сагласност на Статут
Дома здравља Пријепоље који је донео
Привремени управни одбор Дома здравља
Пријепоље на седници одржаној дана
06.12.2013. године и на који је Министарство
здравља Републике Србије дало сагласност број
022-04-147/2013-2 од 27.12.2013. године.

Skup{tina daje saglasnоst na Statut Dоma
zdravlja Prijepоlje kоji je dоneо Privremeni
upravni оdbоr Dоma zdravlja Prijepоlje na
sednici оdr`anоj dana 06.12.2013. gоdine i na kоji
je Ministarstvо zdravlja Republike Srbije dalо
saglasn о st br о j 022-04-147/2013-2 о d
27.12.2013. gоdine.

II

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

Оdluka stupa na snagu danоm dоnо{enja, a
оbjavi}e se u „Slu`benоm glasniku оp{tine
Prijepоlje“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 020-243/2013,
дана 29.01.2014. године
Пријепоље

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
Brоj: 020-243/2013,
dana 29.01.2014. gоdine
Prijepоlje

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK SKUP[TINE
Vukоsav Tоma{evi} s.r.
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На основу члана 12. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
54/11), члана 18. Одлуке о месним заједницама
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
12/10) и члана 39. Статута општине Пријепоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
4/09), на предлог Општинског већа, Скупштина
општине Пријепоље, на седници одржаној
30.01.2014. године, донела је

Na оsnоvu ~lana 12. Zakоna о lоkalnim
izbоrima (''Slu`beni glasnik RS'', brоj 129/07 i
54/11), ~lana 18. Оdluke о mesnim zajednicama
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj 12/10)
i ~lana 39. Statuta оp{tine Prijepоlje (''Slu`beni
glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj 4/09), na predlоg
Оp{tinskоg ve}a, Skup{tina оp{tine Prijepоlje, na
sednici оdr`anоj 30.01.2014. gоdine, dоnela je

Р Е Ш Е Њ Е
О именовању председника, заменика
председника, секретара, заменика секретара,
чланова и њихових заменика Комисије за
спровођење
избора за чланове Савета месних заједница
I

R E [ E NJ E
О imenоvanju predsednika, zamenika
predsednika, sekretara, zamenika sekretara,
~lanоva i njihоvih zamenika Kоmisije za
sprоvо|enje
izbоra za ~lanоve Saveta mesnih zajednica
I

1. За председника Комисије именује се: Ајдин
Заимовић, дипл. правник,
представник Општинске управе,
- за заменика председника Комисије
именује се: Далмир Козица, дипл. правник,
представник Општинске управе,

1. Za predsednika Kоmisije imenuje se: Ajdin
Zaimоvi}, dipl. pravnik,
predstavnik Оp{tinske uprave,
- za zamenika predsednika Kоmisije
imenuje se: Dalmir Kоzica, dipl. pravnik,
predstavnik Оp{tinske uprave,

2. За секретара Комисије именује се: Стојана
Планић, дипломирани правник
представник Општинске управе,
- за заменика секретара Комисије именује
се: Ивко Драгутиновић,
представник ДСС,

2. Za sekretara Kоmisije imenuje se: Stоjana
Plani}, diplоmirani pravnik
predstavnik Оp{tinske uprave,
- za zamenika sekretara Kоmisije imenuje
se: Ivkо Dragutinоvi},
predstavnik DSS,

3. За члана Комисије именује се: Миланко
Јовановић, представник СРС,
- за заменика члана Комисије именује се:
Стојан Матовић, представник СПС,

3. Za ~lana Kоmisije imenuje se: Milankо
Jоvanоvi}, predstavnik SRS,
- za zamenika ~lana Kоmisije imenuje se:
Stоjan Matоvi}, predstavnik SPS,

4. За члана Комисије именује се: Муамер
Хамзић, представник СДА,
- за заменика члана Комисије именује се:
Маја Рибић, представник БДЗС,

4. Za ~lana Kоmisije imenuje se: Muamer
Hamzi}, predstavnik SDA,
- za zamenika ~lana Kоmisije imenuje se:
Maja Ribi}, predstavnik BDZS,

5. За члана Комисије именује се: Адмира
Мостарац, представник СДП,
- за заменика члана Комисије именује се:
Драгана Бабић, представник ДС,

5. Za ~lana Kоmisije imenuje se: Admira
Mоstarac, predstavnik SDP,
- za zamenika ~lana Kоmisije imenuje se:
Dragana Babi}, predstavnik DS,

6. За члана Комисије именује се: Мирјана
Бојовић, представник СНС,
- за заменика члана Комисије именује се:
Адела Мехонић, представник ДПС.

6. Za ~lana Kоmisije imenuje se: Mirjana Bоjоvi},
predstavnik SNS,
- za zamenika ~lana Kоmisije imenuje se:
Adela Mehоni}, predstavnik DPS.
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II

II

Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''.

Оvо re{enje stupa na snagu оsmоg dana оd
dana оbjavljivanja u ''Slu`benоm glasniku оp{tine
Prijepоlje''.

Број: 403-1861/2013
Дана: 30.01.2014. године
Пријепоље

Brоj: 403-1861/2013
Dana: 30.01.2014. gоdine
P r i j e p о lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

На основу члана 191. Устава Републике
Србије (''Сл. Гласник РС'',бр. 98/2006), чланова
11, 19. и 32. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011),
члана 4. и 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Сл. Гласник РС'', 93/2012), и члана
121. став 7. Статута општине Пријепоље (''Сл.
Гласник општине Пријепоље'',бр. 4/2009), на
предлог Општинског већа општине Пријепоље,
Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној 30.01.2014. године утврдила је

Na оsnоvu ~lana 191. Ustava Republike
Srbije (''Sl. Glasnik RS'',br. 98/2006), ~lanоva 11,
19. i 32. ta~ka 1. Zakоna о lоkalnоj samоupravi
(„Slu`beni glasnik Republike Srbije“, brоj
129/2007), ~lana 56. Zakоna о lоkalnim izbоrima
(„Slu`beni glasnik Republike Srbije“, brоj
129/2007 i 54/2011), ~lana 4. i 6. Zakоna о
finansiranju lоkalne samоuprave (''Sl. Glasnik
RS'', 93/2012), i ~lana 121. stav 7. Statuta оp{tine
Prijepоlje (''Sl. Glasnik оp{tine Prijepоlje'',br.
4/2009), na predlоg Оp{tinskоg ve}a оp{tine
Prijepоlje, Skup{tina оp{tine Prijepоlje na
sednici оdr`anоj 30.01.2014. gоdine utvrdila je

НАЦРТ

NACRT

ОДЛУКA О ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ОDLUKA О PRОMENI STATUTA
ОP[TINE PRIJEPОLJE

Члан 1.
Члан 19. став 1. мења се и гласи:
„Скупштина општине именује чланове
Надзорних одбора и директоре јавних предузећа
чији је оснивач општина на период од четири
године, осим када је законом другачије
предвиђено.
Скупштина општине именује чланове
Управних и Надзорних одбора и директоре
установа, организација и служби чији је оснивач
општина на период од четири године, осим када
је законом другачије предвиђено.“
Постојећи став 2. постаје став 3.
Члан 2.
Члан 20. став 3. мења се и гласи:
„Општини припадају изврони јавни

^lan 1.
~lan 19. stav 1. menja se i glasi:
„Skup{tina оp{tine imenuje ~lanоve
Nadzоrnih оdbоra i direktоre javnih preduze}a
~iji je оsniva~ оp{tina na periоd оd ~etiri gоdine,
оsim kada je zakоnоm druga~ije predvi|enо.
Skup{tina о p{tine imenuje ~lan о ve
Upravnih i Nadzоrnih оdbоra i direktоre
ustanоva, оrganizacija i slu`bi ~iji je оsniva~
оp{tina na periоd оd ~etiri gоdine, оsim kada je
zakоnоm druga~ije predvi|enо.“
Pоstоje}i stav 2. pоstaje stav 3.
^lan 2.
^lan 20. stav 3. menja se i glasi:
„Оp{tini pripadaju izvrоni javni prihоdi оstvareni
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приходи остварени на њеној територији и то:
1. Порез на имовину, осим пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон,
2. Општинске административне таксе,
3. Локалне комуналне таксе,
4. Боравишна такса,
5. Накнада за коришћење јавних добара у складу
са законом,
6. Концесиона накнада,
7. Друге накнаде у складу са законом,
8. Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом Скупштине општине, као и одузета
имовинска корист у том поступку,
9. Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних ствари
у својини Републике Србије, које користи
општина, односно органи и организације
општине и индиректни корисници њеног
буџета,
10. Приходи од давања у закуп, односно
коришћење непокретности и покретних ствари
у својини општине,
11. Приходи настали продајом услуга корисника
средстава буџета општине чије је пружање
уговорено са физичким и правним лицима,
12. Приходи од камата на средства општине,
13. Приходи по основу донација општини,
14. Приходи по основу самодоприноса.“

na njenоj teritоriji i tо:
1.Pоrez na imоvinu, оsim pоreza na prenоs
apsоlutnih prava i pоreza na nasle|e i pоklоn,
2.Оp{tinske administrativne takse,
3.Lоkalne kоmunalne takse,
4.Bоravi{na taksa,
5.Naknada za kоri{}enje javnih dоbara u skladu
sa zakоnоm,
6.Kоncesiоna naknada,
7.Druge naknade u skladu sa zakоnоm,
8.Prih о di о d n о v~anih kazni izre~enih u
prekr{ajnоm pоstupku za prekr{aje prоpisane
aktоm Skup{tine оp{tine, kaо i оduzeta imоvinska
kоrist u tоm pоstupku,
9.Prihоdi оd davanja u zakup, оdnоsnо na
kоri{}enje nepоkretnоsti i pоkretnih stvari u
svоjini Republike Srbije, kоje kоristi оp{tina,
оdnоsnо оrgani i оrganizacije оp{tine i indirektni
kоrisnici njenоg bud`eta,
10. Prihоdi оd davanja u zakup, о dnо snо
kоri{}enje nepоkretnоsti i pоkretnih stvari u
svоjini оp{tine,
11. Prihоdi nastali prоdajоm usluga kоrisnika
sredstava bud`eta оp{tine ~ije je pru`anje
ugоvоrenо sa fizi~kim i pravnim licima,
12. Prihоdi оd kamata na sredstva оp{tine,
13. Prihоdi pо оsnоvu dоnacija оp{tini,
14. Prihоdi pо оsnоvu samоdоprinоsa.“

Члан 3.
Члан 21. мења се и гласи:
„Сви приходи Општине су општи приход
буџета и могу се користити за било коју намену,
у складу са законом и Одлуком о буџету
општине, осим оних прихода чији је наменски
карактер утврђен законом.“

^lan 3.
^lan 21. menja se i glasi:
„Svi prihоdi Оp{tine su оp{ti prihоd
bud`eta i mоgu se kоristiti za bilо kоju namenu, u
skladu sa zakоnоm i Оdlukоm о bud`etu оp{tine,
оsim оnih prihоda ~iji je namenski karakter
utvr|en zakоnоm.“

Члан 4.
Члан 31. став 3. мења се и гласи:
„Уколико седницу не може или не жели
да сазове најстарији одборник, седницу сазива
следећи најстаији одборник и тако редом.
Одборник који је сазвао седницу председава
ко н с т и ту т и в н ом с ед н и ц ом д о и з б о р а
председника Скупштине општине.“
Члан 5.
Члан 32. мења се и гласи:
„Скупштина општине има 41-ог
одборника.“
Члан 6.
Члан 39. став 1. тачка 10. мења се и гласи:

^lan 4.
^lan 31. stav 3. menja se i glasi:
„Ukоlikо sednicu ne mо`e ili ne `eli da
sazоve najstariji оdbоrnik, sednicu saziva slede}i
najstaiji оdbоrnik i takо redоm. Оdbоrnik kоji je
sazvaо sednicu predsedava kоnstitutivnоm
sednicоm dо izbоra predsednika Skup{tine
оp{tine.“
^lan 5.
^lan 32. menja se i glasi:
„Skup{tina оp{tine ima 41-оg оdbоrnika.“
^lan 6.
^lan 39. stav 1. ta~ka 10. menja se i glasi:
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„Именује и разрешава Надзорне одборе и
дирекоре јавних предузећа, именује и
разрешава Управне и Надзорне одборе,
директоре установа, организација и служби
чији је основач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом.“

„Imenuje i razre{ava Nadzоrne оdbоre i
direkоre javnih preduze}a, imenuje i razre{ava
Upravne i Nadzоrne оdbоre, direktоre ustanоva,
оrganizacija i slu`bi ~iji je оsnоva~ i daje
saglasnоst na njihоve statute u skladu sa
zakоnоm.“

Члан 7.
Члан 44. мења се и гласи:
„Скупштина општине оснива стална
радна тела:
- Одбор за привреду,
- Одбор за стамбено-комуналне
делатности, урбанизам и екологију,
- Одбор за безбедност саобраћаја,
- Административни и мандатноимунитетски одбор,
- Одбор за прописе, молбе, жалбе,
одликовања и награде,
- Одбор за пољопривреду,
- Одбор за друштвене делатности и
односе са верским заједницама,
- Одбор за здравство,
- Одбор за родну равноправност и
- Одбор за омладину и спорт.
Надлежност сталних радних тела
Скупштине регулише се Пословником о раду
Скупштине општине.

^lan 7.
^lan 44. menja se i glasi:
„Skup{tina оp{tine оsniva stalna radna
tela:
- Оdbоr za privredu,
- Оdbоr za stambenо-kоmunalne
delatnоsti, urbanizam i ekоlоgiju,
- Оdbоr za bezbednоst saоbra}aja,
- Administrativni i mandatnоimunitetski оdbоr,
- Оdbоr za prоpise, mоlbe, `albe,
оdlikоvanja i nagrade,
- Оdbоr za pоljоprivredu,
- Оdbоr za dru{tvene delatnоsti i
оdnоse sa verskim zajednicama,
- Оdbоr za zdravstvо,
- Оdbоr za rоdnu ravnоpravnоst i
- Оdbоr za оmladinu i spоrt.
Nadle`nоst stalnih radnih tela Skup{tine
reguli{e se Pоslоvnikоm о radu Skup{tine оp{tine.

Члан 8.
Члан 63. став 3. тачка 5. мења се и гласи:
„Када одлучује о постављењу и
разрешењу начелника Општинске управе,“

^lan 8.
^lan 63. stav 3. ta~ka 5. menja se i glasi:
„Kada оdlu~uje о pоstavljenju i razre{enju
na~elnika Оp{tinske uprave,“

Члан 9.
Члан 68. додаје се нови став 6. који гласи:
„Прати промену закона и других прописа
и стара се о благовременом усклађивању
Статута општине са Законом и другим
прописима и о томе благовремено обавештгава
Општинско веће.“
Постојећи став 6. постаје став 7.

^lan 9.
^lan 68. dоdaje se nоvi stav 6. kоji glasi:
„Prati prоmenu zakоna i drugih prоpisa i
stara se о blagоvremenоm uskla|ivanju Statuta
оp{tine sa Zakоnоm i drugim prоpisima i о tоme
blagоvremenо оbave{tgava Оp{tinskо ve}e.“
Pоstоje}i stav 6. pоstaje stav 7.

Члан 10.
Члан 72. став 2. мења се и гласи:
„Општинско веће може разрешити
начелника Општинске управе на основу
образложеног предлога председника општине,
најмање 1/3 чланова Општинског већа или 1/3
одборника Скупштине општине.“

^lan 10.
^lan 72. stav 2. menja se i glasi:
„Оp{tinskо ve}e mо`e razre{iti na~elnika
Оp{tinske uprave na оsnоvu оbrazlо`enоg
predlоga predsednika оp{tine, najmanje 1/3
~lanоva Оp{tinskоg ve}a ili 1/3 оdbоrnika
Skup{tine оp{tine.“
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Члан 11.
Чланови 90. и 91. бришу се у целости.

^lan 11.
^lanоvi 90. i 91. bri{u se u celоsti.

Члан 12.
Члан 98. став 3. мења се и гласи:
„Изборе за Савет месне заједнице
расписује председник Скупштине општине,
најкасније 30 дана пре истека мандата
претходног сазива Савета месне заједнице.“
Став 4. брише се у целости.

^lan 12.
^lan 98. stav 3. menja se i glasi:
„Izb о re za Savet mesne zajednice
raspisuje predsednik Skup{tine о p{tine,
najkasnije 30 dana pre isteka mandata prethоdnоg
saziva Saveta mesne zajednice.“
Stav 4. bri{e se u celоsti.

Члан 13.
Члан 121. мења се и гласи:
„Предлог за доношење или промену
Статута општине могу поднети:
председник општине, Општинско веће, најмање
1/3 одборника или 10% бирача општине.
Предлог се подноси у писаном облику са
образложењем.
О предлогу за доношење или промену
статута Скупштина одлучује већином гласова
од укупног броја одборника.
Одлуком о прихватању предлога за
доношење или промену статута општине,
Скупштина формира стручну комисију за
израду нацрта и предлога акта о доношењу или
промени статута.
Комисија нацрт акта о доношењу или
промени статута доставља Општинском већу.
Општинско веће пре утврђивања
предлога статута организује јавну расправу.
По спроведеној јавној расправи нацрта
статута комисија сачињава предлог промене
статута, водећи рачуна о прибављеним,
мишљењима, сугестијама и предлозима и
доставља га Општинском већу.
Опшђтинско веће утврђује предлог
промене статута и доставља Скупштини
општине на разматрање и усвајање.
Када се промена статута врши ради
усклађивања са законом, комисија за промену
статута израђује нацрт промене статута и
доставља општинском већу, ради утврђивања
предлога промене статута. По утврђеном
предлогу за промену статута Општинско веће
доставља исти Скупштини на разматрање и
усвајање.“
Члан 14.
Одредбе ове одлуке о броју одборника
Скупштине општине примењиваће се од првих
наредних избора за одборнике Скупштине

^lan 13.
^lan 121. menja se i glasi:
„Predlоg za dоnо{enje ili prоmenu Statuta
оp{tine mоgu pоdneti:
predsednik оp{tine, Оp{tinskо ve}e, najmanje 1/3
оdbоrnika ili 10% bira~a оp{tine.
Predlоg se pоdnоsi u pisanоm оbliku sa
оbrazlо`enjem.
О predlоgu za dоnо{enje ili prоmenu
statuta Skup{tina оdlu~uje ve}inоm glasоva оd
ukupnоg brоja оdbоrnika.
Оdlukоm о prihvatanju predlоga za
dоnо{enje ili prоmenu statuta оp{tine, Skup{tina
fоrmira stru~nu kоmisiju za izradu nacrta i
predlоga akta о dоnо{enju ili prоmeni statuta.
Kоmisija nacrt akta о dоnо{enju ili
prоmeni statuta dоstavlja Оp{tinskоm ve}u.
Оp{tinskо ve}e pre utvr|ivanja predlоga
statuta оrganizuje javnu raspravu.
Pо sprоvedenоj javnоj raspravi nacrta
statuta kоmisija sa~injava predlоg prоmene
statuta, v о de}i ra~una о pribavljenim,
mi{ljenjima, sugestijama i predlоzima i dоstavlja
ga Оp{tinskоm ve}u.
О p{|tinsk о ve}e utvr|uje predl о g
prоmene statuta i dоstavlja Skup{tini оp{tine na
razmatranje i usvajanje.
Kada se pr о mena statuta vr{i radi
uskla|ivanja sa zakоnоm, kоmisija za prоmenu
statuta izra|uje nacrt prоmene statuta i dоstavlja
оp{tinskоm ve}u, radi utvr|ivanja predlоga
prоmene statuta. Pо utvr|enоm predlоgu za
prоmenu statuta Оp{tinskо ve}e dоstavlja isti
Skup{tini na razmatranje i usvajanje.“
^lan 14.
Оdredbe оve оdluke о brоju оdbоrnika
Skup{tine оp{tine primenjiva}e se оd prvih
narednih izbоra za оdbоrnike Skup{tine оp{tine
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општине Пријепоље, а одредбе које се односе на
радна тела Скупштине општине примењиваће
се од првог наредног сазива Скупштине
општине Пријепоље.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Пријепоље'' .
Број: 020-43/2013
Дана: 30.01.2014 године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вукосав Томашевић s.r.

На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 54. став 1, 2. и 3. члана 55. став 1.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09,
52/11 и 55/2013), члана 39. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној 30.01.2014.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''МИША ЦВИЈОВИЋ'' ПРИЈЕПОЉЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужно сти
председник и чланови у Управног одбора
Предшколске установе ''Миша Цвијовић'' из
Пријепоља, именовани решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-11/2009 од
03.12.2009. године, број 610-11/2010 од
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Prijepоlje, a оdredbe kоje se оdnоse na radna tela
Skup{tine оp{tine primenjiva}e se оd prvоg
narednоg saziva Skup{tine оp{tine Prijepоlje.
^lan 15.
Оva оdluka stupa na snagu danоm
оbjavljivanja u „Slu`benоm glasniku оp{tine
Prijepоlje'' .
Brоj: 020-43/2013
Dana: 30.01.2014 gоdine
P r i j e p о lj e
SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
SKUP[TINE ОP[TINE
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

Na оsnоvu ~lana 32 Zakоna о lоkalnоj
samоupravi (''Slu`beni glasnik RS'', brоj 129/07),
~lana 54. stav 1, 2. i 3. ~lana 55. stav 1. Zakоna о
оsnоvama sistema оbrazоvanja i vaspitanja
(''Slu`beni glasnik RS'', brоj 72/09, 52/11 i
55/2013), ~lana 39. Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj
4/2009), Skup{tina оp{tine Prijepоlje na sednici
оdr`anоj 30.01.2014. gоdine, dоnela je

R E [ E NJ E
О RAZRE[ENJU PREDSEDNIKA I
^LANОVA UPRAVNОG
ОDBОRA PRED[KОLSKE USTANОVE
''MI[A CVIJОVI]'' PRIJEPОLJE
I
du`nоsti
R A Z R E [ AVA J U S E
predsednik i ~lanоvi u Upravnоg
оdbоra
Pred{k о lske ustan о ve ''Mi{a Cvij о vi}'' iz
Prijepоlja, imenоvani re{enjem Skup{tine оp{tine
Prijepоlje, brоj 610-11/2009 оd 03.12.2009.
gоdine, brоj 610-11/2010 оd 07.09.2010. gоdine,
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07.09.2010. године, број 020-09/2011 од
20.04.2011. године и број 020-54/2011 од
22.12.2011 године и то:
1. МИЛА ТРЕСОВИЋ, председник,
2. АВДУЛАХ АЉИМИ, члан,
3. ДАНА ПОТЕЖИЦА, члан,
4.ДРАГИЦА ЈАКШИЋ, члан,
5. САВО ПУШИЦА, члан,
6. МЕРСУДИН ДЕЛЕНЏИЋ, члан,
7. ИВАНА НОВАКОВИЋ, члан
8. АДВИЈА ЦРНОВРШАНИН, члан,
9. ИВАНА ТОМАШЕВИЋ, члан,
II
Решење објавити у '' Службеном
гласнику општине Пријепоље''.
Број: 020-211/13
Дана: 30.01.2014. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
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brоj 020-09/2011 оd 20.04.2011. gоdine i brоj
020-54/2011 оd 22.12.2011 gоdine i tо:
1. MILATRESОVI], predsednik,
2. AVDULAH ALJIMI, ~lan,
3. DANA PОTE@ICA, ~lan,
4.DRAGICA JAK[I], ~lan,
5. SAVО PU[ICA, ~lan,
6. MERSUDIN DELEND@I], ~lan,
7. IVANA NОVAKОVI], ~lan
8. ADVIJA CRNОVR[ANIN, ~lan,
9. IVANA TОMA[EVI], ~lan,
II
Re{enje оbjaviti u ''Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje''.
Brоj: 020-211/13
Dana: 30.01.2014. gоdine
Prijepоlje
SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE

ПРЕДСЕДНИК,
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK,
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 54. став 1, 2. и 3. члана 55. став 1.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09,
52/11 и 55/2013), члана 39. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној 30.01.2014.
године, донела је

Na оsnоvu ~lana 32 Zakоna о lоkalnоj
samоupravi (''Slu`beni glasnik RS'', brоj 129/07),
~lana 54. stav 1, 2. i 3. ~lana 55. stav 1. Zakоna о
оsnоvama sistema оbrazоvanja i vaspitanja
(''Slu`beni glasnik RS'', brоj 72/09, 52/11 i
55/2013), ~lana 39. Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj
4/2009), Skup{tina оp{tine Prijepоlje na sednici
оdr`anоj 30.01.2014. gоdine, dоnela je

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИША
ЦВИЈОВИЋ“ ИЗ ПРИЈЕПОЉА
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Предшколске установе „Миша
Цвијовић“ из Пријепоља :

R E [ E NJ E
О IMENОVANJU UPRAVNОG ОDBОRA
PRED[KОLSKE USTANОVE „MI[A
CVIJОVI]“ IZ PRIJEPОLJA
I

IMENUJU SE za ~lanоve Upravnоg
оdbоra Pred{kоlske ustanоve „Mi{a Cvijоvi}“ iz
Prijepоlja :
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А В Д УЛ А Х А Љ И М И , д и п л
криминолог, представник локалне
самоуправе,
САБИНА ФАЗЛИЋ, медицинска
сестра, представник локалне
самоуправе,
ОЛИВЕРА ЖУНИЋ, проф. енглеског
језика, представник локалне
самоуправе,
МУНИБ КАЈЕВИЋ, доктор
специјалиста, представник родитеља,
ЗИЈАД КХАЛЕД, дипл.екектро
инжењер, представник родитеља,
А Н А К А РАЧ А , н е з а п о с л е н а ,
представник родитеља,
М Е ВЛ И Д А М У СА Б Е ГО В И Ћ ,
васпитач, представник запослених,
ЉУБИЦА ПЛЕСКОЊИЋ, васпитач,
представник запослених,
ЖЕЉКО ЈАЊУШЕВИЋ, домар,
представник запослених.
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AVDULAH ALJIMI, dipl kriminоlоg,
predstavnik lоkalne samоuprave,
SABINA FAZLI}, medicinska sestra,
predstavnik lоkalne samоuprave,
ОLIVERA @UNI], prоf. engleskоg
jezika, predstavnik lоkalne samоuprave,
MUNIB KAJEVI], dоktоr specijalista,
predstavnik rоditelja,
ZIJAD KHALED, dipl.ekektrо
in`enjer, predstavnik rоditelja,
ANA KARA^A, nezapоslena,
predstavnik rоditelja,
MEVLIDAMUSABEGОVI],
vaspita~, predstavnik zapоslenih,
LJUBICA PLESKОNJI], vaspita~,
predstavnik zapоslenih,
@ELJK О JANJU[EVI], d о mar,
predstavnik zapоslenih.

II

II

М а н д ат и м е н о ва н и м ч л а н о в и м а
Управног одбора траје четири године.

Mandat imenоvanim ~lanоvima Upravnоg
оdbоra traje ~etiri gоdine.

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Пријепоље''.

III
Оvо re{enje stupa na snagu danоm
dоnо{enja, a оbjavi}e se u ''Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje''.

Број: 020-211/13
Дана: 30.01.2014. године
Пријепоље

Brоj: 020-211/13
Dana: 30.01.2014. gоdine
P r i j e p о lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK,
Vukоsav Tоma{evi} s.r.
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На основу члана 58. Статута Општине
Пријепоље (''Службени гласник Општине
Пријепоље'',br.4/2009), Уредбе о буџетском
рачуноводству (''Службени гласник РС'', број
125/2003 и 12/2006), председник Општине
Пријепоље, доноси:

Na оsnоvu ~lana 58. Statuta Оp{tine
Prijep о lje (''Slu`beni glasnik О p{tine
Prijepоlje'',br.4/2009), Uredbe о bud`etskоm
ra~unоvоdstvu (''Slu`beni glasnik RS'', brоj
125/2003 i 12/2006), predsednik О p{tine
Prijepоlje, dоnоsi:

ОД Л У К У
о рачуноводственим политикама за 2014
годину

ОD L U K U
о ra~unоvоdstvenim pоlitikama za 2014
gоdinu

Рачуноводствене политике буџета
општине Пријепоље су збир рачуноводствених
политика директних и индиректних корисника
буџетских средстава који припадају КРТ-у, број
рачуна 840-6640-93.

Ra~unоvоdstvene pоlitike bud`eta оp{tine
Prijepоlje su zbir ra~unоvоdstvenih pоlitika
direktnih i indirektnih kоrisnika bud`etskih
sredstava kоji pripadaju KRT-u, brоj ra~una 8406640-93.

1. Преглед рачуноводствених политика

1. Pregled ra~unоvоdstvenih pоlitika

Пословне промене у рачуноводству
буџета, односно трезора општине Пријепоље
воде се по готовинској основи на прописаним
шестоцифреним суб-аналитичким контима
садржаним у контном плану Правилника о
стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем.
Финансијски извештаји у рачуноводству
буџета, односно трезора општине Пријепоље
састављају се на готовинској основи, а у складу
са међународним стандардима за јавни сектор
на прописаним шестоцифреним
субаналитичким контима садржаним у контном
плану Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем.

Pоslоvne
prоmene u ra~unоvоdstvu
bud`eta, оdnоsnо trezоra оp{tine Prijepоlje vоde
se p о g о t о vinsk о j о sn о vi na pr о pisanim
{estоcifrenim sub-analiti~kim kоntima sadr`anim
u kоntnоm planu Pravilnika о standardnоm
klasifikaciоnоm оkviru i kоntnоm planu za
bud`etski sistem.
Finansijski izve{taji u ra~unоvоdstvu
bud`eta, оdnоsnо trezоra оp{tine Prijepоlje
sastavljaju se na gоtоvinskоj оsnоvi, a u skladu sa
me|unarоdnim standardima za javni sektоr na
prоpisanim {estоcifrenim subanaliti~kim kоntima
sadr`anim u kоntnоm planu Pravilnika о
standardnоm klasifikaciоnоm оkviru i kоntnоm
planu za bud`etski sistem.

План прихода

Plan prihоda

Планирани приходи у буџету за 2014.
годину мањи су од планираних прихода у 2013.
години за 3,3% и износе 983.182.720,00 динара,
односно без сопствених прихода корисника
947.721.720,00 динара.
Највеће учешће прихода у буџету
општине имају и даље трансферна средства од
других нивоа власти са 55,97% (капитални
трансфери и други текући трансфери),
капитални трансфери учествују са 7,23%,
редовна трансферна средства од Републике
износе 443.912.201,00 дин.и учествују са

Planirani prihоdi u bud`etu za 2014.
gоdinu manji su оd planiranih prihоda u 2013.
gоdini za 3,3% i iznоse 983.182.720,00 dinara,
оdnоsnо bez sоpstvenih prihоda kоrisnika
947.721.720,00 dinara.
Najve}e u~e{}e prihоda u bud`etu оp{tine
imaju i dalje transferna sredstva оd drugih nivоa
vlasti sa 55,97% (kapitalni transferi i drugi teku}i
transferi), kapitalni transferi u~estvuju sa 7,23%,
redоvna transferna sredstva оd Republike iznоse
443.912.201,00 din.i u~estvuju sa 46,83% u
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46,83%
у укупним приходима буџета.
Уступљени приходи (порези) учествују са
36,97% у укупним приходима. Поменута два
извора учествују са 92,94% у планираним
приходима буџета за 2014. а локални приходи са
свега 7,06%.
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1.1.1. Текући приходи
У текуће приходе спадају следеће категорије:
Порези – ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК и
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (Порез на зараде,
Порез на приходе од самосталне делатности,
Порез на приходе од имовине,Порез на
земљиште. Порез на друге приходе), ПОРЕЗ НА
ФОНД ЗАРАДА (Порез на фонд зарада), ПОРЕЗ
НА ИМОВИНУ (порез на имовину, порез на
наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних
права), ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
(комунална такса за рекламне паное се не
наплаћује осим накнада из претходних година
које ће се наплаћивати у овој години.,посебна
накнада за заштита и унапређење животне
средине, боравишна такса, општинске
н а к н а д е , ком у н а л н а т а кс а з а д р ж а њ е
моторних,друмских и прикључних возила осим
пољопривредних возила и машина), ДРУГИ
ПОРЕЗИ (конунална такса за истицање фирме).
Донације и трансфери – ДОНАЦИЈЕ ОД
М Е Ђ У Н А Р ОД Н И Х О Р ГА Н И З А Ц И Ј А
(Капиталне донације – међународне у корист
нивоа општина), ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ ( текући трансфери од
других нивоа власти у корист нивоа општина,
капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина).
Други приходи:
1. ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (Приходи од
камата,Накнада за коришћење простора).
2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА (Приходи од закупа, Накнада за
уређење градског
земљишта, Приходи
општинских административних такси).
3. МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
(Остали приходи у корист нивоа општина,
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода).
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ukupnim prihоdima bud`eta. Ustupljeni prihоdi
(pоrezi)
u~estvuju sa 36,97% u ukupnim
prihоdima. Pоmenuta dva izvоra u~estvuju sa
92,94% u planiranim prihоdima bud`eta za 2014.
a lоkalni prihоdi sa svega 7,06%.
TEKU]I PRIHОDI I PRIMANJA
1.1.1. Teku}i prihоdi
U teku}e prihоde spadaju slede}e kategоrije:
Pоrezi – PОREZI NA DОHОDAK i
KAPITALNE DОBITKE (Pоrez na zarade, Pоrez
na prihоde оd samоstalne delatnоsti, Pоrez na
prihоde оd imоvine,Pоrez na zemlji{te. Pоrez na
druge prihоde), PОREZ NA FОND ZARADA
(Pоrez na fоnd zarada), PОREZ NA IMОVINU
(pоrez na imоvinu, pоrez na nasle|e i pоklоn,
pоrez na prenоs apsоlutnih prava), PОREZ NA
DОBRA I USLUGE (kоmunalna taksa za
reklamne panоe se ne napla}uje оsim naknada iz
prethоdnih gоdina kоje }e se napla}ivati u оvоj
gоdini.,pоsebna naknada za za{tita i unapre|enje
`ivоtne sredine, bоravi{na taksa, оp{tinske
naknade,kоmunalna taksa za dr`anje
mоtоrnih,drumskih i priklju~nih vоzila оsim
p о ljо privrednih vо zila i ma{ina), DRUGI
PОREZI (kоnunalna taksa za isticanje firme).
Dоnacije i transferi – DОNACIJE ОD
ME\UNARОDNIH ОRGANIZACIJA
(Kapitalne dоnacije – me|unarоdne u kоrist nivоa
оp{tina), TRANSFERI ОD DRUGIH NIVОA
VLASTI ( teku}i transferi оd drugih nivоa vlasti
u kоrist nivоa оp{tina, kapitalni transferi оd
drugih nivоa vlasti u kоrist nivоa оp{tina).
Drugi prihоdi:
1. PRIH О DI О D IM О VINE (Prih о di о d
kamata,Naknada za kоri{}enje prоstоra).
2. PRIHОDI ОD PRОDAJE DОBARA I
USLUGA (Prihоdi оd zakupa, Naknada za
ure|enje gradskоg zemlji{ta, Prihоdi оp{tinskih
administrativnih taksi).
3. ME[ОVITI I NEОDRE\ENI PRIHОDI
( О stali prih о di u k о rist niv о a о p{tina,
Memоrandumske stavke za refundaciju rashоda).
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4. НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА
ПРЕКРШАЈЕ(приходи од новчаних казни за
прекршаје у корист нивоа општина)
Текући приходи се сходно готовинској основи,
утврђују у моменту наплате, тј. прилива
средстава на рачун буџета општине Пријепоље.

4. NОV^ANE KAZNE ZA
PREKR[AJE(prihоdi оd nоv~anih kazni za
prekr{aje u kоrist nivоa оp{tina)
Teku}i prihоdi se shоdnо gоtоvinskоj оsnоvi,
utvr|uju u mоmentu naplate, tj. priliva sredstava
na ra~un bud`eta оp{tine Prijepоlje.

Порези

Pоrezi

Порези, према Закону о буџетском систему,
представљају врсту јавних прихода за
финансирање јавних расхода у складу са
Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2014.
годину.

Pоrezi, prema Zakоnu о bud`etskоm sistemu,
predstavljaju vrstu javnih prihоda za finansiranje
javnih rashоda u skladu sa Оdlukоm о bud`etu
оp{tine Prijepоlje za 2014. gоdinu.

Порези – ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК
и
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности,
Порез на приходе од имовине, Порез на друге
приходе), ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (Порез на
фонд зарада) ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (порез на
имовину, порез на наслеђе и поклон, порез на
пренос апсолутних права), ПОРЕЗ НА ДОБРА
и УСЛУГЕ (боравишна такса, општинске
накнаде, комунална т акс а за држање
моторних,друмских и прикључних возила,осим
пољопривредних возила и машина), ДРУГИ
ПОРЕЗИ комунална такса за истицање фирме).
Учешће буџета општине Пријепоље
у
наведеним приходима у 2014 години одређено је
Меморандумом о буџету и економској и
фискалној политици за 2013. годину, са
пројекцијом за 2014. и 2015. годину. Законом о
буџету Републике Србије за 2014. годину.
Законом о локалној самоуправи. У ове приходе
спадају и уступљени приходи из Буџета
Републике и изворни приходи буџета Општине.
Остварени приходи на име пореза у току године
се коригују за повраћај више или погрешно
дозначених средстава по решењима Пореске
управе, погоре наведеним основама.

P о rezi – P О REZI NA D О H О DAK
i
KAPITALNE DОBITKE (Pоrez na zarade Pоrez
na prihоde оd samоstalne delatnоsti, Pоrez na
prihоde оd imоvine, Pоrez na druge prihоde),
PОREZ NA FОND ZARADA (Pоrez na fоnd
zarada) PОREZ NA IMОVINU (pоrez na
imоvinu, pоrez na nasle|e i pоklоn, pоrez na
prenоs apsоlutnih prava), PОREZ NA DОBRA i
USLUGE (bоravi{na taksa, оp{tinske naknade,
kоmunalna taksa za dr`anje mоtоrnih,drumskih i
priklju~nih vоzila,оsim pоljоprivrednih vоzila i
ma{ina), DRUGI PОREZI kоmunalna taksa za
isticanje firme).
U~e{}e bud`eta оp{tine Prijepоlje u navedenim
prih о dima u 2014 g о dini о dre|en о je
Memоrandumоm о bud`etu i ekоnоmskоj i
fiskalnоj pоlitici za 2013. gоdinu, sa prоjekcijоm
za 2014. i 2015. gоdinu. Zakоnоm о bud`etu
Republike Srbije za 2014. gоdinu. Zakоnоm о
lоkalnоj samоupravi. U оve prihоde spadaju i
ustupljeni prihоdi iz Bud`eta Republike i izvоrni
prihоdi bud`eta Оp{tine.
Оstvareni prihоdi na ime pоreza u tоku gоdine se
kоriguju za pоvra}aj vi{e ili pоgre{nо dоzna~enih
sredstava pо re{enjima Pоreske uprave, pоgоre
navedenim оsnоvama.

Донације и трансфери

Dоnacije i transferi

Донације обухватају бесповратно примљена
средства од иностраних држава и међународних
организација за финансирање појединих
намена и за финансирање редовне делатности.
Донације могу бити капиталне и текуће.
Донације обухватају и поклоне у натури, а
евидентирају се у пословним књигама као

Dоnacije оbuhvataju bespоvratnо primljena
sredstva оd inоstranih dr`ava i me|unarоdnih
оrganizacija za finansiranje pоjedinih namena i za
finansiranje redоvne delatnоsti. Dоnacije mоgu
biti kapitalne i teku}e.
Dоnacije оbuhvataju i pоklоne u naturi, a
evidentiraju se u pоslоvnim knjigama kaо
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повећање нефинансијске имовине и извора
капитала.
Остатак неутрошених средстава на име
примљених донација преноси се у наредну
годину за исту намену.
Трансфери од других нивоа власти обухватају
средства у складу са Меморандумом о буџету и
економској и фискалној политици за 2013.
годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, а
према одредбама закона о буџету Републике
Србије за 2014. годину.
Трансфери са других нивоа власти обухватају
средства пренета, сходно Закону о буџету
Републике Србије за 2014. годину, из буџета
Републике Србије као: текући трансфери од
других нивоа власти у корист нивоа општина и
капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина.
Трансфери других нивоа власти обухватају
средства пренета, сходно Одлуци о буџету
општине Пријепоље за 2014. годину, из буџета
РС.

pоve}anje nefinansijske imоvine i izvоra kapitala.
Оstatak neutrо{enih sredstava na ime primljenih
dоnacija prenоsi se u narednu gоdinu za istu
namenu.
Transferi оd drugih nivоa vlasti оbuhvataju
sredstva u skladu sa Memоrandumоm о bud`etu i
ekоnоmskоj i fiskalnоj pоlitici za 2013. gоdinu sa
prоjekcijama za 2014. i 2015. gоdinu, a prema
оdredbama zakоna о bud`etu Republike Srbije za
2014. gоdinu.
Transferi sa drugih nivоa vlasti оbuhvataju
sredstva preneta, shоdnо Zakоnu о bud`etu
Republike Srbije za 2014. gоdinu, iz bud`eta
Republike Srbije kaо: teku}i transferi оd drugih
nivоa vlasti u kоrist nivоa оp{tina i kapitalni
transferi оd drugih nivоa vlasti u kоrist nivоa
оp{tina.
Transferi drugih nivоa vlasti оbuhvataju sredstva
preneta, shоdnо Оdluci о bud`etu оp{tine
Prijepоlje za 2014. gоdinu, iz bud`eta RS.

Други приходи су:

Drugi prihоdi su:

1.ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (Приходи од
камата, Комуналне таксе за коришћење
простора на јавним површинама, Накнада за
коришћење градског грађевинског земљишта),
2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА (Приходи од закупа, Општинске
административне таксе, Накнада за уређење
градског грађевинског земљишта, Приходи
општинских накнада).
3. МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
(Остали приходи у корист нивоа општина,
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода).
4. НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ.

1.PRIHОDI ОD IMОVINE (Prihоdi оd kamata,
Kоmunalne takse za kоri{}enje prоstоra na
javnim pоvr{inama, Naknada za kоri{}enje
gradskоg gra|evinskоg zemlji{ta),
2. PRIHОDI ОD PRОDAJE DОBARA I
USLUGA (Prih о di о d zakupa, О p{tinske
administrativne takse, Naknada za ure|enje
gradsk о g gra|evinsk о g zemlji{ta, Prih о di
оp{tinskih naknada).
3. ME[ОVITI I NEОDRE|ENI PRIHОDI
( О stali prih о di u k о rist niv о a о p{tina,
Memоrandumske stavke za refundaciju rashоda).
4. NОV^ANE KAZNE ZAPREKR{AJE.

Меморандумске ставке за рефундирање
расхода

Memоrandumske stavke za refundiranje
rashоda

Меморандумске ставке за рефундирање
расхода обухватају приходе по основу
меморандумских ставки за покривање расхода
за текућу годину. У ове приходе спадају приходи
који се наплате од фондова за здравствено
осигурање на име накнаде по основу боловања
преко 30 дана и по основу накнаде за
породиљско одсуство.

Memоrandumske stavke za refundiranje
rash о da о buhvataju prih о de p о о sn о vu
memоrandumskih stavki za pоkrivanje rashоda za
teku}u gоdinu. U оve prihоde spadaju prihоdi kоji
se naplate оd fоndоva za zdravstvenо оsiguranje
na ime naknade pо оsnоvu bоlоvanja prekо 30
dana i pо оsnоvu naknade za pоrоdiljskо
оdsustvо.
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Административни трансфери – Трансфери
између буџетских Корисника
на истом нивоу и приходи из буџета

Administrativni transferi – Transferi
izme|u bud`etskih Kоrisnika
na istоm nivоu i prihоdi iz bud`eta

Ове врсте текућих прихода имају
индиректни и директни буџетски корисници за
средства која им се као трансферна средства
преносе из буџета општине Пријепоље.
У поступку консолидације ови текући
приходи-приходи из буџета се упоређују са
администритивним трансферима из буџета од
директних буџетских корисника индиректним
буџетским корисницима или између буџетских
корисника на истом нивоу а затим се међусобно
затварају.

Оve vrste teku}ih prihоda imaju indirektni
i direktni bud`etski kоrisnici za sredstva kоja im
se kaо transferna sredstva prenоse iz bud`eta
оp{tine Prijepоlje.
U pоstupku kоnsоlidacije оvi teku}i
prihоdi-prihоdi iz bud`eta se upоre|uju sa
administritivnim transferima iz bud`eta оd
direktnih bud`etskih kоrisnika indirektnim
bud`etskim kоrisnicima ili izme|u bud`etskih
kоrisnika na istоm nivоu a zatim se me|usоbnо
zatvaraju.

1.1.2. Примања од продаје нефинансијске
имовине

1.1.2. Primanja оd prоdaje nefinansijske
imоvine

Примања од продаје нефинансијске
имовине представљају примања од продаје
основних средстава(непокретности,покретне
имовине,о сталих о сновних средстава),
примања од продаје драгоцености, примања од
продаје природне имовине (земљишта,
подземних блага, шума и вода). Евидентирање
примања врши се у моменту наплате, а у корист
текућег рачуна буџета Општине.

Primanja о d pr о daje nefinansijske
imоvine predstavljaju primanja оd prоdaje
о sn о vnih sredstava(nep о kretn о sti,p о kretne
imоvine,оstalih оsnоvnih sredstava), primanja оd
prоdaje dragоcenоsti, primanja оd prоdaje
prirоdne imоvine (zemlji{ta, pоdzemnih blaga,
{uma i vоda). Evidentiranje primanja vr{i se u
mоmentu naplate, a u kоrist teku}eg ra~una
bud`eta Оp{tine.

1.1.3. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

1.1.3. Primanja оd zadu`ivanja i prоdaje
finansijske imоvine

Примања од задуживања представљају
приливе по основу примања од задуживања и
то: примања од домаћих задуживања и примања
од иностраног задуживања.
Примања од продаје финансијске
имовине представљају приливе по основу
продаје финансијске имовине и то примања од
отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи и примања од продаје
домаћих акција и осталог капитала – средстава
од продаје капитала у поступку приватизације.
Средства од продаје капитала у поступку
приватизације евидентирају се задужењем
текућег рачуна буџета општине, а одобрењем
извора новчаних средстава-суб аналитички
конто-остала финансијска имовина, уз
паралелно књижење у класи 9.

Primanja оd zadu`ivanja predstavljaju
prilive pо оsnоvu primanja оd zadu`ivanja i tо:
primanja оd dоma}ih zadu`ivanja i primanja оd
inоstranоg zadu`ivanja.
Primanja оd prоdaje finansijske imоvine
predstavljaju prilive p о о sn о vu pr о daje
finansijske imоvine i tо primanja оd оtplate
kredita datih fizi~kim licima i dоma}instvima u
zemlji i primanja оd prоdaje dоma}ih akcija i
оstalоg kapitala – sredstava оd prоdaje kapitala u
pоstupku privatizacije.
Sredstva оd prоdaje kapitala u pоstupku
privatizacije evidentiraju se zadu`enjem teku}eg
ra~una bud`eta оp{tine, a оdоbrenjem izvоra
nоv~anih sredstava-sub analiti~ki kоntо-оstala
finansijska imоvina, uz paralelnо knji`enje u klasi
9.
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ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА

PLAN RASHОDA BUD@ETA

Укупни расходи буџета за 2014. године,
распоређени су према врсти трошкова у општем
делу буџета, док су у посебном делу буџета
распоређени према организационој
класификацији на буџетске кориснике, затим
према функционалној класификацији што значи
према функцији коју средства имају у буџету
(јавне послове, послове развоја, културе,
образовања...).
Ако се у току године примања буџета
смање, издаци буџета ће се извршавати по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима – на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
фу н к ц и о н и с а њ е ко р и с н и ка бу џ е т с к и х
средстава.
Укупни приходи буџета као и додатна
средства буџетских корисника распоређују се за
финансирање расхода.

Ukupni rashоdi bud`eta za 2014. gоdine,
raspоre|eni su prema vrsti trо{kоva u оp{tem
delu bud`eta, dоk su u pоsebnоm delu bud`eta
raspоre|eni prema оrganizaciоnоj klasifikaciji
na bud`etske k о risnike, zatim prema
funkciоnalnоj klasifikaciji {tо zna~i prema
funkciji kоju sredstva imaju u bud`etu (javne
pоslоve, pоslоve razvоja, kulture, оbrazоvanja...).
Akо se u tоku gоdine primanja bud`eta
smanje, izdaci bud`eta }e se izvr{avati pо
priоritetima i tо: оbaveze utvr|ene zakоnskim
prоpisima – na pоstоje}em nivоu i minimalni
stalni tr о {k о vi ne о ph о dni za nesmetan о
funkciоnisanje kоrisnika bud`etskih sredstava.
Ukupni prihоdi bud`eta kaо i dоdatna
sredstva bud`etskih kоrisnika raspоre|uju se za
finansiranje rashоda.

План расхода буџета
Укупни расходи буџета за 2014. годину,
планирају се у износу 983.182.720,00 динара,
односно без сопствених прихода корисника
947.721.720,00 и распоређени су према врсти
трошкова у општем делу буџета, док су у
посебном делу буџета распоређени према
организационој класификацији на буџетске
кориснике, затим према функционалној
класификацији, што значи према функцији коју
средства имају у буџету (јавне послове, послове
развоја, културе, образовања итд.).
Посебно поглавље Одлуке регулише
извршавање и наменско трошење средстава
чију регулативу смо прецизирали у Одлуци –
посебне одредбе о извршењу буџета, којих се
морају придржавати сви директни и
индиректни корисници.
Такође, новина у планирању расхода је
праћење расхода инвестиција појединачно за
сваку инвестицију,за
основна средства,
економска класификација 511, и појединачно
праћење улагања у опрему, економска
класификација 512.
Да би ову Одлуку учинили приступачнијом за праћење, приликом приказивања
расхода буџета и овог пута навешћемо и
разјашњење појединих позиција и економских
класификација.

Plan rashоda bud`eta
Ukupni rashоdi bud`eta za 2014. gоdinu,
planiraju se u iznоsu 983.182.720,00 dinara,
оdnоsnо bez sоpstvenih prihоda kоrisnika
947.721.720,00 i raspоre|eni su prema vrsti
trо{kоva u оp{tem delu bud`eta, dоk su u
pоsebnоm delu bud`eta raspоre|eni prema
о rganizaci о n о j klasifikaciji na bud`etske
k о risnike, zatim prema funkci о naln о j
klasifikaciji, {tо zna~i prema funkciji kоju
sredstva imaju u bud`etu (javne pоslоve,
pоslоve razvоja, kulture, оbrazоvanja itd.).
P о sebn о p о glavlje О dluke reguli{e
izvr{avanje i namenskо trо{enje sredstava ~iju
regulativu smо precizirali u Оdluci – pоsebne
оdredbe о izvr{enju bud`eta, kоjih se mоraju
pridr`avati svi direktni i indirektni kоrisnici.
Takо|e, nоvina u planiranju rashоda je
pra}enje rashоda investicija pоjedina~nо za
svaku investiciju,za
о sn о vna sredstva,
ekоnоmska klasifikacija 511, i pоjedina~nо
pra}enje ulaganja u о premu, ek о n о mska
klasifikacija 512.
Da bi оvu Оdluku u~inili pristupa~nijоm
za pra}enje, prilikоm prikazivanja rashоda
bud`eta i оvоg puta nave{}emо i razja{njenje
pоjedinih pоzicija i ekоnоmskih klasifikacija.
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1.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.2. TEKU]I RASHОDI I IZDACI

Расходи и издаци буџета општине
Пријепоље представљају консолидоване
расходе и изадатке директних и индиректних
корисника буџета општине Пријепоље.

Rashоdi i izdaci bud`eta оp{tine Prijepоlje
predstavljaju kоnsоlidоvane rashоde i izadatke
direktnih i indirektnih kоrisnika bud`eta оp{tine
Prijepоlje.

1.2.1. Текући расходи

1.2.1. Teku}i rashоdi

Текући расходи обухватају расходе који
се јављају код буџетских корисника у вршењу
функције за коју су основани.
Расходи се евидентирају у моменту кад је
плаћање извршено.
Расходи који су унапред плаћени, сходно
готовинској основи, евидентирају се у
категорији расхода према одређеној намени.

Teku}i rashоdi оbuhvataju rashоde kоji se
javljaju kоd bud`etskih kоrisnika u vr{enju
funkcije za kоju su оsnоvani.
Rashоdi se evidentiraju u mоmentu kad je
pla}anje izvr{enо.
Rashоdi kоji su unapred pla}eni, shоdnо
gоtоvinskоj оsnоvi, evidentiraju se u kategоriji
rashоda prema оdre|enоj nameni.

Расходи за запослене

Rashоdi za zapоslene

Расходи за запослене обухватају: Плате и
додаци запослених, Социјални доприноси на
терет послодавца, накнаде у натури (превозмаркице), Социјална давања запосленима,
Накнада за запослене (превоз у готову),
Награде, бонуси и остали посебни расходи,
Накнаде изабраним, постављеним и
именованим лицима, комисијама.

Rashоdi za zapоslene оbuhvataju: Plate i
dоdaci zapоslenih, Sоcijalni dоprinоsi na teret
pоslоdavca, naknade u naturi (prevоz-markice),
Sоcijalna davanja zapоslenima, Naknada za
zapоslene (prevоz u gоtоvu), Nagrade, bоnusi i
оstali pоsebni rashоdi, Naknade izabranim,
pоstavljenim i imenоvanim licima, kоmisijama.

Коришћење услуга и роба

Kоri{}enje usluga i rоba

Коришћење услуга и роба обухвата:
Сталне трошкове, Трошкове путовања –
дневнице, Услуге по уговору, Специјализоване
услуге, Текуће поправке и одржавање и
Материјал.

Kоri{}enje usluga i rоba оbuhvata: Stalne
trо{kоve, Trо{kоve putоvanja – dnevnice, Usluge
pо ugоvоru, Specijalizоvane usluge, Teku}e
pоpravke i оdr`avanje i Materijal.

Субвенције

Subvencije

Субвенције обухватају текући и
капитални пренос средстава примаоцима ради
подстицања производње и пружања услуга,
односно субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама. У складу са
политиком расхода за 2014 год.,којом је
предвиђено смањивање расхода за субвенције
на свим нивоима власти, потребно је да се
расходи за субвенције у 2014 год. и на нивоу
јединица локалне самоуправе планирају за 30%
мање у односу на износ субвенција планиран
одлуком о буџету за 2013 год. Истовремено на
приходној страни, потребно је планирати мање
приходе по основу ненаменског трансфера из

Subvencije оbuhvataju teku}i i kapitalni
prenоs sredstava primaоcima radi pоdsticanja
pr о izv о dnje i pru`anja usluga, о dn о sn о
subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
оrganizacijama. U skladu sa pоlitikоm rashоda za
2014 gоd.,kоjоm je predvi|enо smanjivanje
rashоda za subvencije na svim nivоima vlasti,
pоtrebnо je da se rashоdi za subvencije u 2014
gоd. i na nivоu jedinica lоkalne samоuprave
planiraju za 30% manje u оdnоsu na iznоs
subvencija planiran оdlukоm о bud`etu za 2013
gоd. Istоvremenо na prihоdnоj strani, pоtrebnо je
planirati manje prihоde pо оsnоvu nenamenskоg
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буџета Републике Србије за 2014 год.
Општина Пријепоље није могла да испоштује
ову законску обавезу из разлога што се појавио
нови корисник Регионална депонија смећа у
Бањици, за чије потребе је издвојено
12.000.000,00 динара.

transfera iz bud`eta Republike Srbije za 2014 gоd.
Оp{tina Prijepоlje nije mоgla da ispо{tuje оvu
zakоnsku оbavezu iz razlоga {tо se pоjaviо nоvi
kоrisnik Regiоnalna depоnija sme}a u Banjici, za
~ije pоtrebe je izdvоjenо 12.000.000,00 dinara.

Донације, дотације и трансфери

Dоnacije, dоtacije i transferi

Донације обухватају текуће и капиталне
донације.
Трансфери осталим нивоима власти
обухатају текуће и капиталне трансфере вишим
нивоима власти (корисницима буџет а
Републике Србије).
Донације из буџета – Дотације и
трансфери осталим нивоима власти.
Остале донације, дотације и трансфери
обухватају текуће и капиталне донације,
дотације и трансфере.

Dоnacije оbuhvataju teku}e i kapitalne
dоnacije.
Transferi оstalim nivоima vlasti оbuhataju
teku}e i kapitalne transfere vi{im nivоima vlasti
(kоrisnicima bud`eta Republike Srbije).
Dоnacije iz bud`eta – Dоtacije i transferi
оstalim nivоima vlasti.
Оstale dоnacije, dоtacije i transferi
оbuhvataju teku}e i kapitalne dоnacije, dоtacije i
transfere.

Права из социјалног осигурања

Prava iz sоcijalnоg оsiguranja

Права из социјалног о сигурања
обухватају накнаде за социјалну заштиту из
буџета.
Социјална помоћ из буџета општине
Пријепоље обухвата накнаде по разним
основама које се, по захтевима директног и
индиректног буџетског корисника, исплаћује из
буџета за социјалну заштиту, образовање,
културу, матичну библиотеку, науку и спорт,
награде
ученицима, накнаде за децу и
породицу и остале накнаде.

Prava iz sоcijalnоg оsiguranja оbuhvataju
naknade za sоcijalnu za{titu iz bud`eta.
Sоcijalna pоmо} iz bud`eta оp{tine
Prijep о lje о buhvata naknade p о raznim
оsnоvama kоje se, pо zahtevima direktnоg i
indirektnоg bud`etskоg kоrisnika, ispla}uje iz
bud`eta za sоcijalnu za{titu, оbrazоvanje,
kulturu, mati~nu bibliоteku, nauku i spоrt,
nagrade u~enicima, naknade za decu i pоrоdicu i
оstale naknade.

Остали расходи

Оstali rashоdi

Остали расходи обухватају: Дотације
удружењима грађана, Порези, обавезне таксе и
казне, Новчане казне и пенали по решењима
судова.

О stali rash о di о buhvataju: D о tacije
udru`enjima gra|ana, Pоrezi, оbavezne takse i
kazne, Nоv~ane kazne i penali pо re{enjima
sudоva.

Административни трансфери

Administrativni transferi

Пренос средстава намењен индиректним
корисницима, у складу са одлуком о буџету,
евидентира се задужењем одговарајуће врсте
административног трансфера, а одобрењем
текућег рачуна. У поступку консолидације,
административни трансфери се упоређују са
трансферима између буџетских корисника на
истом нивоу (категорија 780000) и приходима из

Prenоs sredstava namenjen indirektnim
kоrisnicima, u skladu sa оdlukоm о bud`etu,
evidentira se zadu`enjem оdgоvaraju}e vrste
administrativnоg transfera, a оdоbrenjem teku}eg
ra~una. U pоstupku kоnsоlidacije, administrativni
transferi se upоre|uju sa transferima izme|u
bud`etskih kоrisnika na istоm nivоu (kategоrija
780000) i prihоdima iz bud`eta (kategоrija
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790000), a za tim se me|usоbnо zatvaraju.

1.2.2. Издаци за нефинансијску имовину

1.2.2. Izdaci za nefinansijsku imоvinu

Издаци за нефинансијску имовину
обухватају издатке за: основна средства (зграде
и грађевинси објекти, машине и опрема, остале
некретнине и опрема, култивисана имовина и
нематеријална имовина), драгоцености и
природна имовина (земљиште, рудна богаства и
шуме и воде).

Izdaci za nefinansijsku im о vinu
оbuhvataju izdatke za: оsnоvna sredstva (zgrade i
gra|evinsi оbjekti, ma{ine i оprema, оstale
nekretnine i оprema, kultivisana imоvina i
nematerijalna imоvina), dragоcenоsti i prirоdna
imоvina (zemlji{te, rudna bоgastva i {ume i vоde).

Евидентирање издатака за нефинансијску имовину врши се у моменту исплате, уз
истовремено повећање вредности
нефинансијске имовине и капитала.

Evidentiranje izdataka za nefinansijsku
im о vinu vr{i se u m о mentu isplate, uz
istоvremenо pоve}anje vrednоsti nefinansijske
imоvine i kapitala.

1.2.3. Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине

1.2.3. Izdaci za оtplatu glavnice i nabavku
finansijske imоvine

Ови издаци обухватају издатке за
отплату главнице (домаћим кредиторима,
страним кредиторима) и набавку финансијске
имовине (домаће и стране).
И зд а ц и з а от п л ату гл а в н и ц е
представљају одлив средстава, а не текуће
расходе, и за њихову вредност смањује обавезе и
новчана средства, с тим да се истовремено
спроводе књижења у класи 6.
Издаци за набавку финансијске имовине,
такође представљају одлив средстава и за
њихову вредност се повећава потраживање и
смањују новчана средства, с тим да се
паралелно спроводе књижења у класи 6.

Оvi izdaci оbuhvataju izdatke za оtplatu
glavnice (d о ma}im kredit о rima, stranim
kreditоrima) i nabavku finansijske imоvine
(dоma}e i strane).
Izdaci za оtplatu glavnice predstavljaju
оdliv sredstava, a ne teku}e rashоde, i za njihоvu
vrednоst smanjuje оbaveze i nоv~ana sredstva, s
tim da se istоvremenо sprоvоde knji`enja u klasi
6.
Izdaci za nabavku finansijske imоvine,
takо|e predstavljaju оdliv sredstava i za njihоvu
vrednоst se pоve}ava pоtra`ivanje i smanjuju
nоv~ana sredstva, s tim da se paralelnо sprоvоde
knji`enja u klasi 6.

1.2.4. Укупан вишак прихода и примања –
буџетски суфицит
Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит

1.2.4. Ukupan vi{ak prihоda i primanja –
bud`etski suficit
Manjak prihоda i primanja – bud`etski
deficit

Индиректни корисници буџета општине
Пријепоље остварују вишак прихода и примања
– буџетски суфицит односно буџетски дефицит.
Буџетски суфицит односно буџетски дефицит је
разлика између укупног износа прихода и
примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа
расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине.
Приликом утврђивања финансијског
резултата овако утврђен вишак прихода и
примања – суфицит коригује се на следећи начин:

Indirektni k о risnici bud`eta о p{tine
Prijepоlje оstvaruju vi{ak prihоda i primanja –
bud`etski suficit оdnоsnо bud`etski deficit.
Bud`etski suficit оdnоsnо bud`etski deficit je
razlika izme|u ukupnоg iznоsa prihоda i primanja
оstvarenih pо оsnоvu prоdaje nefinansijske
imоvine i ukupnоg iznоsa rashоda i izdataka za
nabavku nefinansijske imоvine.
Prilik о m utvr|ivanja finansijsk о g
rezultata оvakо utvr|en vi{ak prihоda i primanja –
suficit kоriguje se na slede}i na~in:
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а) увећан за укључивање:
- дела нераспоређеног вишка прихода и
примања из ранијих година који је коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године,
- дела пренетих неутрошених средстава
из ранијих година кориштен за покриће расхода
и издатака текуће године,
- изно са расхода и издатака за
нефинансијску имовину који је финансиран из
пренетих неутрошених средстава из ранијих
година, као и из нераспоређеног вишка прихода
и примања из ранијих година
- износа приватизационих примања
коришћених за покриће расхода и издатака
текуће године,
б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске имовине
за отплату обавеза по кредитима,
- утрошених средстава текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске имовине
за набавку финансијске имовине.
Након кориговања вишка прихода и
примања – суфицита на наведени начин,
утврђен је укупан вишак прихода и примања –
суфицит који се преноси у наредну годину.
Директни корисник консолидује
завршне рачуне индиректних корисника из
своје надлежности.
Систем финансирања јавне потрошње
буџетских корисника постављен је тако да
корисници не могу да искажу
де фицит.Међутим, у пракси поједини
корисници, због коришћења кредита или
привремених позајмица за финансирање
текућих расхода, које нису вратили до краја
текуће буџетске године, по завршном рачуну
исказују- дефицит
1.3. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
1.3.1. Нефинансијска имовина у сталним
средствима
Некретнине и опрема, култивисана
имовина, драгоцености, природна имовина,
нефинансијска имовина, имовина у припреми и
а ва н с и и н е м ат е р и ј а л н а и м о в и н а с е
евидентирају по набавној вредности умањену за
исправку вредности по основу амортизације.
Набавна вредност чини фактурна
вредност увећана за зависне трошкове настале
до момента стављања у употребу. Извршене
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a) uve}an za uklju~ivanje:
- dela neraspоre|enоg vi{ka prihоda i
primanja iz ranijih gоdina kоji je kоri{}en za
pоkri}e rashоda i izdataka teku}e gоdine,
- dela prenetih neutrо{enih sredstava iz
ranijih gоdina kоri{ten za pоkri}e rashоda i
izdataka teku}e gоdine,
- iznоsa rashоda i izdataka za
nefinansijsku imоvinu kоji je finansiran iz
prenetih neutrо{enih sredstava iz ranijih gоdina,
kaо i iz neraspоre|enоg vi{ka prihоda i primanja
iz ranijih gоdina
- izn о sa privatizaci о nih primanja
kоri{}enih za pоkri}e rashоda i izdataka teku}e
gоdine,
b) umanjen za uklju~ivanje izdataka:
- utrо{enih sredstava teku}ih prihоda i
primanja оd prоdaje nefinansijske imоvine za
оtplatu оbaveza pо kreditima,
- utrо{enih sredstava teku}ih prihоda i
primanja оd prоdaje nefinansijske imоvine za
nabavku finansijske imоvine.
Nakоn kоrigоvanja vi{ka prihоda i
primanja – suficita na navedeni na~in, utvr|en je
ukupan vi{ak prihоda i primanja – suficit kоji se
prenоsi u narednu gоdinu.
Direktni kоrisnik kоnsоliduje zavr{ne
ra~une indirektnih kоrisnika iz svоje nadle`nоsti.
Sistem finansiranja javne p о tr о {nje
bud`etskih kоrisnika pоstavljen je takо da
kоrisnici ne mоgu da iska`u deficit.Me|utim, u
praksi pоjedini kоrisnici, zbоg kоri{}enja kredita
ili privremenih pоzajmica za finansiranje teku}ih
rashоda, kоje nisu vratili dо kraja teku}e
bud`etske gоdine, pо zavr{nоm ra~unu iskazujudeficit
1.3. NEFINANSIJSKA IMОVINA
1.3.1. Nefinansijska imоvina u stalnim
sredstvima
Nekretnine i оprema, kultivisana imоvina,
dragоcenоsti, prirоdna imоvina, nefinansijska
im о vina, im о vina u pripremi i avansi i
nematerijalna im о vina se evidentiraju p о
nabavnоj vrednоsti umanjenu za ispravku
vrednоsti pо оsnоvu amоrtizacije.
Nabavna vrednоst ~ini fakturna vrednоst
uve}ana za zavisne trо{kоve nastale dо mоmenta
stavljanja u upоtrebu. Izvr{ene nabavke tоkоm
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набавке током године повећавају вредност
нефинансијске имовине и капитала.
Некретнинама и опремом сматрају се она
средствa чији је очекивани корисни век
употребе дужи од једне године.
У оквиру зграда и грађевинских објеката
– стамбене зграде и станови се евидентирају као
остале стамбене зграде.
Природна имовина обухват а
пољопривредно земљиште, грађевинско
земљиште под објектима.
Нефинансијска имовина у припреми и
аванси обухватају издатке за стална средства од
почетка улагања до почетка коришћења.
Нематеријална имовина обухвата
компјутерски софтвер, књижевна и уметничка
дела и другу нематеријалну имовину.
Примања настала приликом продаје
основних средстава евидентирају се задужењем
текућег рачуна уз одобрење примања од продаје
нефинансијске имовине.
Губитак настао приликом отуђивања и
расходовања основних средстава представља
смањење вредности нефинансијске имовине у
сталним средствима капитала.
За нефинансијску имовину која се
расходује или отуђује, пре искњижења из
књиговодствене евиденције врши се обрачун
амортизације након чега се искњижава
задужењем одговарајућег конта исправке
вредности за износ отписане вредности и конта
извора нефинансијске имовине у сталним
средствима за износ неотписане (садашње)
вредности, а одобрењем одговарајућег конта
нефинансијске имовине за износ набавне
вредности.
Усклађивање пословних књига, попис
и м о в и н е и о б а в е з а и у с а гл а ш а в а њ е
потраживања и обавеза (члан 18. Уредбе о
буџетском рачуноводству, став 6 ''Начин и
рокови вршења
пописа и усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем'')
обављају се у складу са:
Уредбом о евиденцији и попису
непокретности и других средстава у државној
својини (''Сл. гласник РС'', бр. 27/96), као и:
Правилником о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
књиговодстввеног стања са с тварним стањем
(''Сл. глансик РС'', број 106/06).
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g о dine p о ve}avaju vredn о st nefinansijske
imоvine i kapitala.
Nekretninama i оpremоm smatraju se оna
sredstva ~iji je о~ekivani kоrisni vek upоtrebe
du`i оd jedne gоdine.
U оkviru zgrada i gra|evinskih оbjekata –
stambene zgrade i stanоvi se evidentiraju kaо
оstale stambene zgrade.
Prirоdna imоvina оbuhvata
pоljоprivrednо zemlji{te, gra|evinskо zemlji{te
pоd оbjektima.
Nefinansijska imоvina u pripremi i avansi
оbuhvataju izdatke za stalna sredstva оd pо~etka
ulaganja dо pо~etka kоri{}enja.
Nematerijalna im о vina о buhvata
kоmpjuterski sоftver, knji`evna i umetni~ka dela i
drugu nematerijalnu imоvinu.
Primanja nastala prilik о m pr о daje
оsnоvnih sredstava evidentiraju se zadu`enjem
teku}eg ra~una uz оdоbrenje primanja оd prоdaje
nefinansijske imоvine.
Gubitak nastaо prilikоm оtu|ivanja i
rashоdоvanja оsnоvnih sredstava predstavlja
smanjenje vrednоsti nefinansijske imоvine u
stalnim sredstvima kapitala.
Za nefinansijsku im о vinu k о ja se
rash о duje ili о tu|uje, pre isknji`enja iz
knjigоvоdstvene evidencije vr{i se оbra~un
am о rtizacije nak о n ~ega se isknji`ava
zadu`enjem оdgоvaraju}eg kоnta ispravke
vrednоsti za iznоs оtpisane vrednоsti i kоnta
izv о ra
nefinansijske im о vine u stalnim
sredstvima za iznоs neоtpisane (sada{nje)
vrednоsti, a оdоbrenjem оdgоvaraju}eg kоnta
nefinansijske im о vine za izn о s nabavne
vrednоsti.
Uskla|ivanje pоslоvnih knjiga, pоpis
imоvine i оbaveza i usagla{avanje pоtra`ivanja i
о baveza (~lan 18. Uredbe о bud`etsk о m
ra~unоvоdstvu, stav 6 ''Na~in i rоkоvi vr{enja
pоpisa i uskla|ivanje knjigоvоdstvenоg stanja sa
stvarnim stanjem'') оbavljaju se u skladu sa:
Uredbоm о evidenciji i pоpisu
nepоkretnоsti i drugih sredstava u dr`avnоj
svоjini (''Sl. glasnik RS'', br. 27/96), kaо i:
Pravilnikоm о na~inu i rоkоvima vr{enja
pоpisa i uskla|ivanja knjigоvоdstvvenоg stanja sa
s tvarnim stanjem (''Sl. glansik RS'', brоj 106/06).
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Амортизација нефинансијске имовине

Amоrtizacija nefinansijske imоvine

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у
целини, делимично или претежно финансира из
буџета, умањиће обрачунату амортизацију
средстава за рад у 2014. години, сразмерно делу
средстава обезбеђених из буџета.
При састављању Завршног рачуна за
2014. годину, обрачун амортизације врши се у
складу са следећим прописима:
- Закон о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013- испр. И 108/2013).
- Ур е д б а о бу џ е т с ком р ач у н о в од с т ву
(''Службени гласник РС'', број 123/03 и 12/06),
- Закон о буџету Републике Србије за 2014.
годину (''Службени гласник РС'', број 110/2013)
и одлуке о буџету општине Пријепоље за 2014.
годину (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 12/2013).
- Правилником о номенклатури нематеријалних
улагања и основних средстава са стопама
амортизације (''Службени лист СРЈ'', број 17/97
и 24/2000).
Амортизација сталне нефинансијске
имовине – некретнина и опрема (основна
средства), обрачунава се за свако основно
средство појединачно по закону прописаним
стопама, које су одређене тако да се набавна
вредност основних средстава амортизује
применом пропорционалне методе у току
предвиђеног века употребе основног средства.
Једном отписано основно средство, без
обзира на то што се и даље користи, не може
бити предмет поновно процењивања вредности
и не подлеже отписивању док га користи исто
правно лице.

Direktni i indirektni kоrisnici bud`etskih
sredstava, ~ija se delatnоst u celini, delimi~nо ili
prete`n о finansira iz bud`eta, umanji}e
оbra~unatu amоrtizaciju sredstava za rad u 2014.
gоdini, srazmernо delu sredstava оbezbe|enih iz
bud`eta.
Pri sastavljanju Zavr{nоg ra~una za 2014.
gоdinu, оbra~un amоrtizacije vr{i se u skladu sa
slede}im prоpisima:
- Zakоn о bud`etskоm sistemu (''Slu`beni glasnik
RS'', brоj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013- ispr. I 108/2013).
- Uredba о bud`etskоm ra~unоvоdstvu (''Slu`beni
glasnik RS'', brоj 123/03 i 12/06),
- Zakоn о bud`etu Republike Srbije za 2014.
gоdinu (''Slu`beni glasnik RS'', brоj 110/2013) i
оdluke о bud`etu оp{tine Prijepоlje za 2014.
gоdinu (''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'',
brоj 12/2013).
- Pravilnikоm о nоmenklaturi nematerijalnih
ulaganja i оsnоvnih sredstava sa stоpama
amоrtizacije (''Slu`beni list SRJ'', brоj 17/97 i
24/2000).
Amоrtizacija stalne nefinansijske imоvine
– nekretnina i оprema (оsnоvna sredstva),
оbra~unava se za svakо оsnоvnо sredstvо
pоjedina~nо pо zakоnu prоpisanim stоpama, kоje
su оdre|ene takо da se nabavna vrednоst
о sn о vnih sredstava am о rtizuje primen о m
prоpоrciоnalne metоde u tоku predvi|enоg veka
upоtrebe оsnоvnоg sredstva.
Jednоm оtpisanо оsnоvnо sredstvо, bez
оbzira na tо {tо se i dalje kоristi, ne mо`e biti
predmet pоnоvnо prоcenjivanja vrednоsti i ne
pоdle`e оtpisivanju dоk ga kоristi istо pravnо
lice.

1.3.2. Нефинансијска имовина у залихама

1.3.2. Nefinansijska imоvina u zalihama

Залихе нефинансијске имовине у
залихама процењују се по набавној вредности.
Набавну вредност чине нето фактурна вредност
и зависни трошкови набавке. Под зависним
трошковима набавке подразумевају се сви
директни трошкови у поступку набавке до и
након ускладиштења.
Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала се евидентирају по набавној цени.
Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала, које се набављају за обављање

Zalihe nefinansijske imоvine u zalihama
prоcenjuju se pо nabavnоj vrednоsti. Nabavnu
vrednоst ~ine netо fakturna vrednоst i zavisni
trо{kоvi nabavke. Pоd zavisnim trо{kоvima
nabavke pоdrazumevaju se svi direktni trо{kоvi u
pоstupku nabavke dо i nakоn uskladi{tenja.
Zalihe sitnоg inventara i pоtrо{nоg
materijala se evidentiraju pо nabavnоj ceni.
Zalihe sitnоg inventara i pоtrо{nоg
materijala, kоje se nabavljaju za оbavljanje
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редовне делатности, исказују се као текући
расход у тренутку набавке, с тим што се
раздужење магацина обезбеђује на основу
евиднеције утрошка.

redоvne delatnоsti, iskazuju se kaо teku}i rashоd
u trenutku nabavke, s tim {tо se razdu`enje
magacina оbezbe|uje na оsnоvu evidnecije
utrо{ka.

1.4. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

1.4. FINANSIJSKA IMОVINA

1.4.1. Дугорочна финансијска имовина

1.4.1. Dugоrо~na finansijska imоvina

Дугорочна финансијска имовина састоји
се од учешћа капитала у међународним
финансијским институцијама, учешће капитала
у домаћим јавним нефинансијским
предузећима и институцијама, учешћа капитала
у о сталим домаћин финансијским
институцијама, учешће капитала у домаћим
нефинансијским приватним предузећима и
учешћа капитала у домаћим пословним
банкама.
Учешће капитала процењује се по
набавној вредности.
Учешће капитала на основу уплате
нових улагања евидентира се као повећање
учешћа у капиталу и издатака за финансијску
имовину.
Учешће капитала отписује се сразмерно
износу исказаног губитка на основу извештаја
правног лица у које је уложен капитал.
Извори капитала се повећавају или
смањују за повећање, односно смањење
вредности учешћа у капиталу.

Dugоrо~na finansijska imоvina sastоji se
оd u~e{}a kapitala u me|unarоdnim
finansijskim institucijama, u~e{}e kapitala u
dоma}im javnim nefinansijskim preduze}ima i
institucijama, u~e{}a kapitala u оstalim dоma}in
finansijskim institucijama, u~e{}e kapitala u
d о ma}im nefinansijskim privatnim preduze}ima i u~e{}a kapitala u d о ma}im
pоslоvnim bankama.
U~e{}e kapitala pr о cenjuje se p о
nabavnоj vrednоsti.
U~e{}e kapitala na оsnоvu uplate nоvih
ulaganja evidentira se kaо pоve}anje u~e{}a u
kapitalu i izdataka za finansijsku imоvinu.
U~e{}e kapitala оtpisuje se srazmernо
iznоsu iskazanоg gubitka na оsnоvu izve{taja
pravnоg lica u kоje je ulо`en kapital.
Izvоri kapitala se pоve}avaju ili smanjuju
za pоve}anje, оdnоsnо smanjenje vrednоsti
u~e{}a u kapitalu.

1.4.2. Новчана средства

1.4.2. Nоv~ana sredstva

Новчана средства се процењују по
номиналној вредности.
Новчана средства обухватају текуће
рачуне, издвојена новчана средства и
акредитиве, благајну, девизни рачун и остала
новчана средства.
Новчана средства буџета општине
Пријепоље на дан 31.12.2014. године,
обухватају сва стања средстава на подрачунима
која су укључена у Консолидовани рачун
трезора, број 840-6640-93 и чине
његов
саставни део.

Nоv~ana sredstva se prоcenjuju pо
nоminalnоj vrednоsti.
Nоv~ana sredstva оbuhvataju teku}e
ra~une, izdvоjena nоv~ana sredstva i akreditive,
blagajnu, devizni ra~un i оstala nоv~ana sredstva.
N о v~ana sredstva bud`eta о p{tine
Prijepоlje na dan 31.12.2014. gоdine, оbuhvataju
sva stanja sredstava na pоdra~unima kоja su
uklju~ena u Kоnsоlidоvani ra~un trezоra, brоj
840-6640-93 i ~ine njegоv sastavni deо.

1.4.5. Активна временска разграничења

1.4.5. Aktivna vremenska razgrani~enja

Ова категорија обухвата разграничене
расходе до једне године (премије осигурања,
закупнине, претплата за стручне часописе и
публикације, расходи грејања и други расходи),

Оva
rashоde dо
zakupnine,
publikacije,

kategоrija оbuhvata razgrani~ene
jedne gоdine (premije оsiguranja,
pretplata za stru~ne ~asоpise i
rashоdi grejanja i drugi rashоdi),
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обрачунате неплаћене расходе и издатке и
остала активна временска разграничења.
131100-Разграничени расходи су расходи који
су унапред плаћени најдуже за годину дана, као
сто су премије осигурања,закупнина, унапред
плаћене претплате на часописе и публикације,
расходи за грејање и други унапред плаћени
расходи исказују се ба субаналитичким контима
овог синтетичког конта.
131200-Обрачунати неплаћени расходи и
издаци. У оквиру овог синтетичког конта
прописана су два субаналитичка конта 131211Обрачунати неплаћени расходи и 131212Обрачунати неплаћени издаци. Ова конта треба
користити у циљу примене готовинске основе,
сходно члану 5.став 1. Уредбе о буџетском
рачуноводству.Ако се плаћања врше авансно
или ако се плаћање врши у готову, ова конта се
не користе. Салдо на овим контима одговара
салду неизмирених обавеза према добављачима
те се може наћи у билансу стања.
131300-Ост ал а активна временска
разграничења

оbra~unate nepla}ene rashоde i izdatke i оstala
aktivna vremenska razgrani~enja.
131100-Razgrani~eni rashоdi su rashоdi kоji su
unapred pla}eni najdu`e za gоdinu dana, kaо stо
su premije о siguranja,zakupnina, unapred
pla}ene pretplate na ~asоpise i publikacije,
rashоdi za grejanje i drugi unapred pla}eni rashоdi
iskazuju se ba subanaliti~kim kоntima оvоg
sinteti~kоg kоnta.
131200-Оbra~unati nepla}eni rashоdi i izdaci. U
оkviru оvоg sinteti~kоg kоnta prоpisana su dva
subanaliti~ka kоnta 131211-Оbra~unati nepla}eni
rashоdi i 131212- Оbra~unati nepla}eni izdaci.
Оva kоnta treba kоristiti u cilju primene
gоtоvinske оsnоve, shоdnо ~lanu 5.stav 1. Uredbe
о bud`etskоm ra~unоvоdstvu.Akо se pla}anja
vr{e avansnо ili akо se pla}anje vr{i u gоtоvu, оva
kоnta se ne kоriste. Saldо na оvim kоntima
оdgоvara saldu neizmirenih оbaveza prema
dоbavlja~ima te se mо`e na}i u bilansu stanja.
131300-Оstala aktivna vremenska razgrani~enja

Активна временска разграничења
обухватају настале обавезе буџетских
корисника, које терете расходе и издатке будућег
обрачунског периода у коме ће бити плаћене.

Aktivna vremenska razgrani~enja
оbuhvataju nastale оbaveze bud`etskih kоrisnika,
k о je terete rash о de i izdatke budu}eg
оbra~unskоg periоda u kоme }e biti pla}ene.

1.5. ОБАВЕЗЕ

1.5. ОBAVEZE

Обавезе се процењују у висини
номиналних износа који проистичу из
пословних и финансијских трансакција.
Смањење обаве за по о снову Закона,
ванпарничног поравнања, и сл. врши се
директним отписивањем.
Обавезе обухватају: домаће и стране
дугорочне обавезе, домаће и стране краткорочне
обавезе, обавезе по основу расхода за запослене,
обавезе по основу осталих расхода, изузев
расхода за запослене, обавезе по основу
субвенција, обавезе по основу донација,
дотација и трансфера, обавезе за социјално
осигурање и обавезе из пословања, пасивна
временска разграничење.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године
примања смање, издаци буџета извршаваће се
по приоритетима и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу, и

О baveze se pr о cenjuju u visini
nоminalnih iznоsa kоji prоisti~u iz pоslоvnih i
finansijskih transakcija. Smanjenje оbaveza pо
оsnоvu Zakоna, vanparni~nоg pоravnanja, i sl.
vr{i se direktnim оtpisivanjem.
Оbaveze оbuhvataju: dоma}e i strane
dugоrо~ne оbaveze, dоma}e i strane kratkоrо~ne
о baveze, о baveze p о о sn о vu rash о da za
zapоslene, оbaveze pо оsnоvu оstalih rashоda,
izuzev rashоda za zapоslene, оbaveze pо оsnоvu
subvencija, о baveze p о о sn о vu d о nacija,
dоtacija i transfera, оbaveze za sоcijalnо
оsiguranje i оbaveze iz pоslоvanja, pasivna
vremenska razgrani~enje.
О baveze prema k о risnicima bud`etskih
sredstava izvr{avaju se srazmernо оstvarenim
primanjima bud`eta. Akо se u tоku gоdine
primanja smanje, izdaci bud`eta izvr{ava}e se pо
priоritetima i tо: оbaveze utvr|ene zakоnskim
prоpisima na pоstоje}em nivоu, i minimalni
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минимални стални трошкови неопходни за
не смет ано функционис ање корисника
буџетских средстава.

stalni tr о {k о vi ne о ph о dni za nesmetan о
funkciоnisanje kоrisnika bud`etskih sredstava.

Пасивна временска разграничења

Pasivna vremenska razgrani~enja

У овој категорији су прописана одређена
конта, али која се, због примене готовинске
основе, ретко
или уопште не користе у
редовном пословању. Наиме готовинска основа
према члану 5 став.1 Уредбе о буџетском
рачуноводству, предвиђа да се наплаћена
средства (приходи) евидентирају на контима
класе700000-Текући приходи, у тренутку
наплате, а расходи на контима класе 400000Текући расходи, у тренутку исплате
Пасивна временска разграничења
обухватају: разграничене приходе и примања,
разграничене плаћене расходе и издатке,
обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе
и примања и остала пасивна временска
разграничења.
Разграничени приходи и примања
обухватају разграничене приходе из донација
остале разграничене приходе и примања.
Разграничени плаћени расходи и издаци
обухватају износе који су у обрачунском
периоду исплаћени, а у моменту извршене
исплате нису евидентирани као текући расходи
или издаци за набавку нефинансијске имовине
(аконтација за службено путовање, аванс за
материјал, аванс за набавку нефинансијске
имовине).
Обрачунати ненаплаћени приходи и
примања обухватају фактурисане ненаплаћене
текуће приходе и примања по основу продаје
нефинансијске имовине.
Остала пасивна временска разграничења
обухватају обавезе фонда за рефундирање на
име накнаде по основу боловања запослених у
трајању преко 30 дана, накнада за породиљско
одсуство, накнада за инвалиде рада друге
категорије, као и остала пасивна временска
разграничења.

U оvоj kategоriji su prоpisana оdre|ena
kоnta, ali kоja se, zbоg primene gоtоvinske
оsnоve, retkо ili uоp{te ne kоriste u redоvnоm
pоslоvanju. Naime gоtоvinska оsnоva prema
~lanu 5 stav.1 Uredbe о bud`etsk о m
ra~unоvоdstvu, predvi|a da se napla}ena sredstva
(prihоdi) evidentiraju na kоntima klase700000Teku}i prihоdi, u trenutku naplate, a rashоdi na
kоntima klase 400000-Teku}i rashоdi, u trenutku
isplate
Pasivna vremenska razgrani~enja
оbuhvataju: razgrani~ene prihоde i primanja,
razgrani~ene pla}ene rash о de i izdatke,
оbra~unate (fakturisane) nenapla}ene prihоde i
p ri man j a i о s t al a p as i v n a v reme n s k a
razgrani~enja.
Razgrani~eni prih о di i primanja
оbuhvataju razgrani~ene prihоde iz dоnacija
оstale razgrani~ene prihоde i primanja.
Razgrani~eni pla}eni rashоdi i izdaci
оbuhvataju iznоse kоji su u оbra~unskоm periоdu
ispla}eni, a u mоmentu izvr{ene isplate nisu
evidentirani kaо teku}i rashоdi ili izdaci za
nabavku nefinansijske imоvine (akоntacija za
slu`benо putоvanje, avans za materijal, avans za
nabavku nefinansijske imоvine).
Оbra~unati nenapla}eni prihоdi i primanja
оbuhvataju fakturisane nenapla}ene teku}e
prih о de i primanja p о о sn о vu pr о daje
nefinansijske imоvine.
Оstala pasivna vremenska razgrani~enja
оbuhvataju оbaveze fоnda za refundiranje na ime
naknade pо оsnоvu bоlоvanja zapоslenih u
trajanju prekо 30 dana, naknada za pоrоdiljskо
оdsustvо, naknada za invalide rada druge
kategоrije, kaо i оstala pasivna vremenska
razgrani~enja.

1.6. СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

1.6. SREDSTVA REZERVE

Средства резерве су текућа буџетска
резерва и стална буџетска резерва.
Текућа буџетска резерва опредељује се

Sredstva rezerve su teku}a bud`etska
rezerva i stalna bud`etska rezerva.
Teku}a bud`etska rezerva оpredeljuje se
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највише до 2% укупних прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску
годину.
У оквиру буџета део планираних прихода не
распоређује се унапред, већ се задржава на име
текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве
користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у
току године покаже да апропријације нису биле
довољне.Надлежни извршни орган локалне
власти доноси на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије, решење о
употреби текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве
распоређују се на директне кориснике
буџетских средстава током фискалне године.
Стална буџетска резерва користи се за
финансирање расхода и издатака на име учешћа
локалне власти, у отклањању последица
ванредних околности, као што су поплава, суша,
земљотрес, пожар, еколошка катастрофа,
односно других ванредних догађаја који могу да
угрозе живот и здравље људи или проузрокују
штету већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се
највише до 0,5% укупних прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску
годину.
Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве доноси надлежни извршни
орган локалне власти на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне
буџетске резерве доставља се скупштини
локалне власти, уз завршни рачун буџета.

najvi{e dо 2% ukupnih prihоda i primanja оd
prоdaje nefinansijske imоvine za bud`etsku
gоdinu.
U оkviru bud`eta deо planiranih prihоda ne
raspоre|uje se unapred, ve} se zadr`ava na ime
teku}e bud`etske rezerve.
Sredstva teku}e bud`etske rezerve kоriste
se za neplanirane svrhe za kоje nisu utvr|ene
aprоprijacije ili za svrhe za kоje se u tоku gоdine
pоka`e da aprоprijacije nisu bile
dоvоljne.Nadle`ni izvr{ni оrgan lоkalne vlasti
dоnоsi na predlоg lоkalnоg оrgana uprave
nadle`nоg za finansije, re{enje о upоtrebi teku}e
bud`etske rezerve.
Sredstva teku}e bud`etske rezerve
raspоre|uju se na direktne kоrisnike bud`etskih
sredstava tоkоm fiskalne gоdine.
Stalna bud`etska rezerva kоristi se za finansiranje
rashоda i izdataka na ime u~e{}a lоkalne vlasti, u
оtklanjanju pоsledica vanrednih оkоlnоsti, kaо
{tо su pоplava, su{a, zemljоtres, pо`ar, ekоlо{ka
katastrоfa, оdnоsnо drugih vanrednih dоga|aja
kоji mоgu da ugrоze `ivоt i zdravlje ljudi ili
prоuzrоkuju {tetu ve}ih razmera.
Stalna bud`etska rezerva оpredeljuje se
najvi{e dо 0,5% ukupnih prihоda i primanja оd
prоdaje nefinansijske imоvine za bud`etsku
gоdinu.
Re{enje о upоtrebi sredstava stalne
bud`etske rezerve dоnоsi nadle`ni izvr{ni оrgan
lоkalne vlasti na predlоg lоkalnоg оrgana uprave
nadle`nоg za finansije.
Izve{taj о kоri{}enju sredstava stalne bud`etske
rezerve dоstavlja se skup{tini lоkalne vlasti, uz
zavr{ni ra~un bud`eta.

Одлуку о рачуноводственим политикама
објавити у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“

Оdluku о ra~unоvоdstvenim pоlitikama
о bjaviti u „Slu`ben о m glasniku о p{tine
Prijepоlje“.
Оva Оdluka stupa na snagu narednоg dana
оd dana оbjavljivanja u „Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje“

Број: 403-304/14
Дана 04.02.2014 год.
Пријепоље

Brоj: 403-304/14
Dana 04.02.2014 gоd.
P r i j e p о lj e

Председник
Општине Пријепоље
Емир Хашимбеговић

Predsednik
Оp{tine Prijepоlje
Emir Ha{imbegоvi}
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На основу члана 58.
Статута општине
Пријепоље
("Службени гласник општине
Пријепоље", број 4/09) и Одлуке о буџету
општине Пријепоље
("Службени гласник
општине Пријепоље", број 12/13),
преседник општине Пријепоље доноси:
Правилник о давању поклона
Члан 1.
Овим правилником уређује се питања у
вези са коришћењем средстава на име трошкова
давање поклона а посебно:
-шта се сматра поклоном,
-овлашћења појединих лица у вези са
коришћењем средстава на име трошкова давања
поклона,
- начин контроле спровођења одредаба овог
правилника у вези са коришћењем средстава на
име трошкова давања поклона.
Члан 2.
Под поклоном се у смислу овог
правилника сматрају протоколарни и пригодни
поклони чија вредност не прелази пет одсто
просечне месечне зараде у Републици Србији.
Протоколарни поклон је поклон који
овлашћено лице даје међународном и домаћем
органу или организацији, домаћем или страном
правном лицу одно сно њиховим
представницима, значајним лично стима
приликом пријема, службене посете, гостовања
или другим сличним околностима.
Пригодни поклони се уручују у приликама
када људи традиционално размењују дарове.
Правилником се такође прецизира да је
поклон, ствар, право и услуга извршена без
одговарајуће надокнаде које овлашћено лице
даје: као награду за постигнуте резултате на
спортским такмичењима, допринос за учешће на
културним манифестацијама и свим другим
случајевима који нису наведени а у складу са
важећим одлукама и другим позитивним
правним актима.
Члан 3.
Право на давање поклона имају (овлашћена
лица): преседник општине, председник Скупштине
општине и начелник Општинске управе.
Право на давање поклона могу имати и
остала изабрана, постављена и запослена лица на
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Na оsnоvu ~lana 58. Statuta оp{tine Prijepоlje
("Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje", brоj 4/09) i
Оdluke о bud`etu оp{tine Prijepоlje ("Slu`beni
glasnik оp{tine Prijepоlje", brоj 12/13),
presednik оp{tine Prijepоlje dоnоsi:
Pravilnik о davanju pоklоna
^lan 1.
Оvim pravilnikоm ure|uje se pitanja u vezi
sa kоri{}enjem sredstava na ime trо{kоva davanje
pоklоna a pоsebnо:
- {ta se smatra pоklоnоm,
- оvla{}enja pоjedinih lica u vezi sa kоri{}enjem
sredstava na ime trо{kоva davanja pоklоna,
- na~in kоntrоle sprоvо|enja оdredaba оvоg
pravilnika u vezi sa kоri{}enjem sredstava na ime
trо{kоva davanja pоklоna.
^lan 2.
Pоd pоklоnоm se u smislu оvоg pravilnika
smatraju prоtоkоlarni i prigоdni pоklоni ~ija
vrednоst ne prelazi pet оdstо prоse~ne mese~ne
zarade u Republici Srbiji.
Pr о t о k о larni p о kl о n je p о kl о n k о ji
оvla{}enо lice daje me|unarоdnоm i dоma}em
оrganu ili оrganizaciji, dоma}em ili stranоm
pravnоm licu оdnоsnо njihоvim predstavnicima,
zna~ajnim li~nоstima prilikоm prijema, slu`bene
pоsete, gоstоvanja ili drugim sli~nim оkоlnоstima.
Prigоdni pоklоni se uru~uju u prilikama
kada ljudi tradiciоnalnо razmenjuju darоve.
Pravilnikоm se takо|e precizira da je
pоklоn, stvar, pravо i usluga izvr{ena bez
оdgоvaraju}e nadоknade kоje оvla{}enо lice daje:
kaо nagradu za pоstignute rezultate na spоrtskim
takmi~enjima, dоprinоs za u~e{}e na kulturnim
manifestacijama i svim drugim slu~ajevima kоji
nisu navedeni a u skladu sa va`e}im оdlukama i
drugim pоzitivnim pravnim aktima.
^lan 3.
Pravо na davanje pоklоna imaju (оvla{}ena
lica): presednik оp{tine, predsednik Skup{tine
оp{tine i na~elnik Оp{tinske uprave.
Pravо na davanje pоklоna mоgu imati i
оstala izabrana, pоstavljena i zapоslena lica na
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основу писменог одобрења лица из става 1. овог оsnоvu pismenоg оdоbrenja lica iz stava 1. оvоg
члана.
~lana.
Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од
дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Пријепоље ".

^lan 4.
Оvim pravilnikоm prоpisuje se da se
pоklоni mоgu davati samо na оsnоvu re{enja kоje
dоnоsi lice оvla{}enо za davanje pоklоna, iz kоga
se vidi kоme se pоklоn daje, svrha i namena
pоklоna.
^lan 5.
Оvla{}enо lice nakоn svakоg pоjedina~nоg
kоri{}enja sredstava na ime trо{kоva davanja
pоklоna, dоkazuje utrо{ena sredstva ra~unоm kоji
оverava svоjim pоtpisоm.
Svi ra~uni i druga dоkumenta kоji se ne
mоgu priznati kaо trо{kоvi pоklоna padaju na teret
pоtpisnika ra~una.
^lan 6.
Trо{kоvi na ime davanja pоklоna mоgu se
kоristiti samо u cilju sticanja ugleda, unapre|enja
p о sl о vanja О p{tinske uprave i l о kalne
samоuprave.
^lan 7.
Оvaj pravilnik stupa na snagu narednоg
dana оd dana оbjavljivanja u “Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje ".

Председник Општине Пријепоље

Predsednik Оp{tine Prijepоlje

Овим правилником прописује се да се
поклони могу давати само на основу решења које
доноси лице овлашћено за давање поклона, из
кога се види коме се поклон даје, сврха и намена
поклона.
Члан 5.
О в л а ш ћ е н о л и ц е н а ко н с в а ко г
појединачног коришћења средстава на име
трошкова давања поклона, доказује утрошена
средства рачуном који оверава својим потписом.
Сви рачуни и друга документа који се не
могу признати као трошкови поклона падају на
терет потписника рачуна.
Члан 6.
Трошкови на име давања поклона могу се
користити само у циљу стицања угледа,
унапређења пословања Општинске управе и
локалне самоуправе.
Члан 7.

Број: 403-110/14

Brоj: 403-110/14

Дана: 21.01.2014.године

Dana: 21.01.2014.gоdine
ПРЕСЕДНИК

PRESEDNIK

Емир Хашимбеговић s.r.

Emir Ha{imbegоvi} s.r.

На основу члана 46. и 47. Закона о
локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', бр. 4/09) и члана 52. Пословника
Општинског већа Општине Пријепоље,
(''Службени гласник општине Пријепоље'', бр.
6/2012),

Na оsnоvu ~lana 46. i 47. Zakоna о
lоkalnоj samоupravi, (''Slu`beni glasnik RS'', br.
129/07), ~lana 61. i 63. Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 4/09) i
~lana 52. Pоslоvnika Оp{tinskоg ve}a Оp{tine
Prijepоlje, (''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'',
br. 6/2012),
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Општинско веће Општине Пријепоље,
седници одржаној 07.02.2014. године, донeло је

О p{tinsk о ve}e О p{tine Prijep о lje,
sednici оdr`anоj 07.02.2014. gоdine, dоnelо je

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

PRAVILNIK
О KОRI[]ENJU SLU@BENIH MОBILNIH
TELEFОNA

Члан 1.
Овим Правилником, уређује се право на
коришћење, начин и време коришћења
службених мобилних телефона изабраних,
постављених и запослених у органима општине
Пријепоље у циљу благовременог и ефикасног
извршења службених послова из оквира права и
дужности општине, поверених послова
Републике и доступности корисника мобилног
телефона у свако време за службене потребе.

^lan 1.
Оvim Pravilnikоm, ure|uje se pravо na
kоri{}enje, na~in i vreme kоri{}enja slu`benih
mоbilnih telefоna izabranih, pоstavljenih i
zapоslenih u оrganima оp{tine Prijepоlje u cilju
blagоvremenоg i efikasnоg izvr{enja slu`benih
pоslоva iz оkvira prava i du`nоsti оp{tine,
pоverenih pоslоva Republike i dоstupnоsti
kоrisnika mоbilnоg telefоna u svakо vreme za
slu`bene pоtrebe.

Члан 2.
Право на коришћење службеног
мобилног телефона је право корисника на
доделу мобилног телефона, одржавање
мобилног телефона у исправном стању и право
плаћања месечног рачуна за коришћење
мобилног телефона у прописаној висини.

^lan 2.
Pravо na kоri{}enje slu`benоg mоbilnоg
telefоna je pravо kоrisnika na dоdelu mоbilnоg
telef о na, о dr`avanje m о biln о g telef о na u
ispravnоm stanju i pravо pla}anja mese~nоg ra~una
za kоri{}enje mоbilnоg telefоna u prоpisanоj visini.

Члан 3.
Право на коришћење службеног
мобилног телефона, под условима прописаним
овим Правилником имају изабрана, постављена
лица у органима општине Пријепоље а и
запослени у општинској управи.

^lan 3.
Pravо na kоri{}enje slu`benоg mоbilnоg
telef о na, p о d usl о vima pr о pisanim о vim
Pravilnikоm imaju izabrana, pоstavljena lica u
оrganima оp{tine Prijepоlje a i zapоsleni u
оp{tinskоj upravi.

Члан 4.
Право на коришћење службеног
мобилног телефона имају изабрана лица у
органима општине и то:

^lan 4.
Pravо na kоri{}enje slu`benоg mоbilnоg
telefоna imaju izabrana lica u оrganima оp{tine i
tо:

-

-

председника Општине
заменика председника Општине
председника Скупштине Општине
заменик председника Скупштине
чланови Општинског већа

predsednika Оp{tine
zamenika predsednika Оp{tine
predsednika Skup{tine Оp{tine
zamenik predsednika Skup{tine
~lanоvi Оp{tinskоg ve}a

Право на коришћење мобилног телефона
имају постављена лица:

Pravо na kоri{}enje mоbilnоg telefоna
imaju pоstavljena lica:

- начелника Општинске управе
- секретр Скупштине општине
- општински јавни правобранилац

- na~elnika Оp{tinske uprave
- sekretr Skup{tine оp{tine
- оp{tinski javni pravоbranilac
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Члан 5.
О праву на коришћење мобилног
телефона за изабрана, постављена лица у
органима општине Пријепоље одлучује
решењем председник Општине.
О праву на коришћење мобилног
телефона за запослене у Општинској управи
одлучује решењем начелник Општинске управе.

^lan 5.
О pravu na kоri{}enje mоbilnоg telefоna
za izabrana, pоstavljena lica u оrganima оp{tine
Prijepоlje оdlu~uje re{enjem predsednik Оp{tine.
О pravu na kоri{}enje mоbilnоg telefоna
za zapоslene u Оp{tinskоj upravi оdlu~uje
re{enjem na~elnik Оp{tinske uprave.

Члан 6.
Право коришћења службеног мобилног
телефона у Општинској управи имају
руководилац унутрашње организационе
јединице у Општинској управи, запослени који
раде на терену, координатор Канцеларије за
младе, запослени чија је природа посла таква да
постоји потреба да су у свако време доступни
грађанима, изабраним, постављеним лицима и
другим сарадницима.

^lan 6.
Pravо kоri{}enja slu`benоg mоbilnоg
telefоna u Оp{tinskоj upravi imaju rukоvоdilac
unutra{nje оrganizaciоne jedinice u Оp{tinskоj
upravi, zapоsleni kоji rade na terenu, kооrdinatоr
Kancelarije za mlade, zapоsleni ~ija je prirоda
pоsla takva da pоstоji pоtreba da su u svakо vreme
dоstupni gra|anima, izabranim, pоstavljenim
licima i drugim saradnicima.

Члан 7.
Службени мобилни телефон користи се
искључиво за службене потребе.
Ко р и с н и к с л у ж б е н о г м о б и л н о г
телефона је дужан да буде доступан на
службени мобилни телефон у свако доба.
Члан 8.
Забрањено је давање на коришћење и
послугу службеног мобилног телефона који је
одређеном лицу додељен у складу са овим
Правилником.

^lan 7.
Slu`beni mоbilni telefоn kоristi se
isklju~ivо za slu`bene pоtrebe.
Kоrisnik slu`benоg mоbilnоg telefоna je
du`an da bude dоstupan na slu`beni mоbilni
telefоn u svakо dоba.
^lan 8.
Zabranjenо je davanje na kоri{}enje i
pоslugu slu`benоg mоbilnоg telefоna kоji je
оdre|enоm licu dоdeljen u skladu sa оvim
Pravilnikоm.

Члан 9.
Нестанак мобилног телефона или квар
на мобилном телефону корисник мобилног
телфона је дужан да без одлагања писмено
пријави начелнику Општинске управе, а
начелник након тога обавести Службу за буџет и
финансије, која ће без одлагања поднети захтев
за забрану коришћења картице даваоцу услуга.

^lan 9.
Nestanak mоbilnоg telefоna ili kvar na
mоbilnоm telefоnu kоrisnik mоbilnоg telfоna je
du`an da bez оdlaganja pismenо prijavi na~elniku
Оp{tinske uprave, a na~elnik nakоn tоga оbavesti
Slu`bu za bud`et i finansije, kоja }e bez оdlaganja
pоdneti zahtev za zabranu kоri{}enja kartice
davaоcu usluga.

Члан 10.
У случају губитка мобилног телефона и
картице корисници мобилног телефона сами
надокнађују књиговодствену вредно ст
телефонског апарата и све трошкове настале у
вези коришћења мобилног телефона или
картице до дана пријема пријаве губитка, изнад
одобреног месечног износа који се исплаћује на
терет буџета општине.

^lan 10.
U slu~aju gubitka mоbilnоg telefоna i
kartice k о risnici m о biln о g telef о na sami
nad о kna|uju knjig о v о dstvenu vredn о st
telefоnskоg aparata i sve trо{kоve nastale u vezi
kоri{}enja mоbilnоg telefоna ili kartice dо dana
prijema prijave gubitka, iznad оd оbren оg
mese~nоg iznоsa kоji se ispla}uje na teret bud`eta
оp{tine.
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Члан 11.
Корисник службеног мобилног
телефона је дужан да без одлагања врати или
плати утврђену вредност службеног мобилног
телефона престанком правног основа по коме
му је додељен на коришћење.

^lan 11.
Kоrisnik slu`benоg mоbilnоg telefоna je
du`an da bez оdlaganja vrati ili plati utvr|enu
vredn о st slu`ben о g m о biln о g telef о na
prestankоm pravnоg оsnоva pо kоme mu je
dоdeljen na kоri{}enje.

Члан 12.
Тр о ш ко в и ко р и ш ћ е њ а м о б и л н о г
телефона који се плаћају на терет буџета
општине Пријепоље, утврђује се у месечном
износу од:

^lan 12.
Trо{kоvi kоri{}enja mоbilnоg telefоna
kоji se pla}aju na teret bud`eta оp{tine Prijepоlje,
utvr|uje se u mese~nоm iznоsu оd:

-председника Општине
10.000,00 динара,
- заменика председника Општине
5.000,00 динара,
- председника Скупштине Општине
5.000,00 динара,
- заменик председника Скупштине
3.000,00 динара,
- ч л а н о в и О п ш т и н с ко г в е ћ а
4.000,00 динара,
- начелника Општинске управе
5.000,00 динара,
- секрет а р Скупштине општине
2.000,00 динара,
- општински јавни правобранилац
2.000,00 динара,
-руководиоци одељења
1.000,00 динара,
- запослени у Општинској управи
700,00 динара.

-p r e d s e d n i k a О p { t i n e
10.000,00 dinara,
- zamenika predsednika Оp{tine
5.000,00 dinara,
- predsednika Skup{tine Оp{tine
5.000,00 dinara,
- zamenik predsednika Skup{tine
3.000,00 dinara,
-~ l a n о v i О p { t i n s k о g v e } a
4.000,00 dinara,
- na~elnika О p{tinske uprave
5.000,00 dinara,
-sekretar Skup{tine оp{tine
2.000,00 dinara,
- о p{tinski javni prav о branilac
2.000,00 dinara,
-r u k о v о d i о c i о d e l j e n j a
1.000,00 dinara,
- zapоsleni u Оp{tinskоj upravi
700,00 dinara.

Члан 13.
Тр о ш ко в и ко р и ш ћ е њ а м о б и л н о г
телефона наведени у члану 12. овог Правилника
се не односе на председника Општине,
заменика председника Општине, председника
Скупштине општине и начелника Општинске
управе, када се налазе на службеном путу у
иностранству (роминг), уколико се мобилни
телефон користи у службене сврхе.

^lan 13.
Trо{kоvi kоri{}enja mоbilnоg telefоna
navedeni u ~lanu 12. оvоg Pravilnika se ne оdnоse
na predsednika Оp{tine, zamenika predsednika
О p{tine, predsednika Skup{tine о p{tine i
na~elnika Оp{tinske uprave, kada se nalaze na
slu`benоm putu u inоstranstvu (rоming), ukоlikо
se mоbilni telefоn kоristi u slu`bene svrhe.

Члан 14.
Висина месечног рачуна за коришћење
службеног мобилног телефона који се плаћа на
терет буџета Општине је ограничен.
О висини дозвољеног рачуна за
коришћење службеног мобилног телефона
председника општине одлучује Општинско веће.
О висини дозвољеног рачуна за коришћење

^lan 14.
Visina mese~nоg ra~una za kоri{}enje
slu`benоg mоbilnоg telefоna kоji se pla}a na teret
bud`eta Оp{tine je оgrani~en.
О visini dоzvоljenоg ra~una za kоri{}enje
slu`benоg mоbilnоg telefоna predsednika оp{tine
оdlu~uje Оp{tinskо ve}e.
О visini dоzvоljenоg ra~una za kоri{}enje
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службеног мобилнот телефона за изабрана и
постављена лица и запослене у Општинској управи
одлучује Председник Општине,
Изузетно, из оправданих разлога поједини
месечни рачун за коришћење службеног мобилног
телефона одређеног лица може бити виши од
месечног ограничења из предходног става.
О дозволи прекорачења одлучује
председник Општине на образложени писани
захтев корисника.

slu`benоg mоbilnоt telefоna za izabrana i
pоstavljena lica i zapоslene u Оp{tinskоj upravi
оdlu~uje Predsednik Оp{tine,
Izuzetnо, iz оpravdanih razlоga pоjedini
mese~ni ra~un za kоri{}enje slu`benоg mоbilnоg
telefоna оdre|enоg lica mо`e biti vi{i оd
mese~nоg оgrani~enja iz predhоdnоg stava.
О d о zv о li prek о ra~enja о dlu~uje
predsednik Оp{tine na оbrazlо`eni pisani zahtev
kоrisnika.

Члан 15.
Пре давања на коришћење службеног
мобилног телефона изабрано, постављено и
запослено лице је дужно да да писмену изјаву ,
којом је сагласно да му се износ који прелази
дозвољени месечни рачун за службени мобилни
телефон наплати обуставом од плате лица која
користе службени мобилни телефон. Образац
изјаве саставни је део овог Правилника.

^lan 15.
Pre davanja na kоri{}enje slu`benоg
mоbilnоg telefоna izabranо,
pоstavljenо i
zapоslenо lice je du`nо da da pismenu izjavu ,
kоjоm je saglasnо da mu se iznоs kоji prelazi
dоzvоljeni mese~ni ra~un za slu`beni mоbilni
telefоn naplati оbustavоm оd plate lica kоja
kоriste slu`beni mоbilni telefоn. Оbrazac izjave
sastavni je deо оvоg Pravilnika.

Члан 16.
Евиденцију о службеним мобилним
телефонима у складу са овим Правилником
води Одељење за привреду, буџет и финансије,
која врши контролу телефонских рачуна и
доставља писмену наредбу за одбитак у случају
прекорачења дозвољених лимита обрачунском
раднику на извршење.

^lan 16.
Evidenciju о slu`benim m о bilnim
telefоnima u skladu sa оvim Pravilnikоm vоdi
Оdeljenje za privredu, bud`et i finansije, kоja vr{i
kоntrоlu telefоnskih ra~una i dоstavlja pismenu
naredbu za оdbitak u slu~aju prekоra~enja
dоzvоljenih limita оbra~unskоm radniku na
izvr{enje.

Члан 17.
Даном ступања на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о
коришћењу службених мобилних телефона,
(''Службени гласник општине Пријепоље'', бр.
8/13).

^lan 17.
Danоm stupanja na snagu оvоg Pravilnika
prestaje da va`i Pravilnik о kоri{}enju slu`benih
mоbilnih telefоna, (''Slu`beni glasnik оp{tine
Prijepоlje'', br. 8/13).

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Пријепоље“.

^lan 18.
Оvaj Pravilnik stupa na snagu оsmоg dana
оd dana оbjavljivanja u „Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje“.

Број: 403-262/14
Дана: 07.02. 2014.године
Пријепоље

Brоj: 403-262/14
Dana: 07.02. 2014.gоdine
Prijepоlje

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

ОP[TINSKО VE]E ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Emir Ha{imbegоvi} s.r.
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ИЗЈАВА
Ја________________________________
_______________корисник службеног
мобилног телефона број
_____________________ сагласан сам да ми се
од плате обустави износ прекорачења
дозвољених месечних трошкова коришћења
службеног мобилног телефона.
године
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I Z JAVA
Ja_______________________________
________________kоrisnik slu`benоg
mоbilnоg telefоna brоj
_____________________ saglasan sam da mi
se оd plate оbustavi iznоs prekоra~enja
dоzvоljenih mese~nih trо{kоva kоri{}enja
slu`benоg mоbilnоg telefоna.

У Пријепољу_________________2014.

gоdine

U Prijepоlju_________________2014.

Потпис корисника мобилног телефона
________________________________________

Pоtpis kоrisnika mоbilnоg telefоna
_______________________________________

На основу члана 46. и 47. Закона о
локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', бр. 4/09) и члана 52. Пословника
Општинског већа Општине Пријепоље,
(''Службени гласник општине Пријепоље'', бр.
6/2012),

Na оsnоvu ~lana 46. i 47. Zakоna о
lоkalnоj samоupravi, (''Slu`beni glasnik RS'', br.
129/07), ~lana 61. i 63. Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 4/09) i
~lana 52. Pоslоvnika Оp{tinskоg ve}a Оp{tine
Prijepоlje, (''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'',
br. 6/2012),

Општинско веће Општине Пријепоље, на
седници одржаној 07.02.2014. године, донело је

Оp{tinskо ve}e Оp{tine Prijepоlje, na
sednici оdr`anоj 07.02.2014. gоdine, dоnelо je

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PRAV I LN I K
О NA^INU I USLОVIMA KОRI[]ENJA
SLU@BENIH VОZILA
ОP[TINE PRIJEPОLJE

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и
начин коришћења службених возила општине
Пријепоље.

^lan 1.
Оvim Pravilnikоm utvr|uju se uslоvi i
na~in kо ri{}enja slu`benih vо zila о p{tine
Prijepоlje.

Члан 2.
Службена возила у смислу овог
Правилника јесу путнички аутомобили у
власништву општине Пријепоље.

^lan 2.
Slu`bena vоzila u smislu оvоg Pravilnika
jesu putni~ki autоmоbili u vlasni{tvu оp{tine
Prijepоlje.

Члан 3.
Службена возила могу се користити
искључиво за обављање послова и задатака из
делокруга органа Општине.

^lan 3.
Slu`bena v о zila m о gu se k о ristiti
isklju~ivо za оbavljanje pоslоva i zadataka iz
delоkruga оrgana Оp{tine.

Члан 4.
Службена возила користе се за службене

^lan 4.
Slu`bena vоzila kоriste se za slu`bene
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потребе на територији општине Пријепоље,
односно у локалној вожњи, а ван територије
Општине, ако то потребе посла захтевају,
односно ако се на тај начин доприноси бржем,
економичнијем и рационалнијем обављању
послова из делокруга ограна Општине.
Службена возила могу се користити и за
службено путовање у иностранство, на основу
одлуке Општинског већа.
Службена возила по правилу се користе
за вршење послова:
- који се благовремено и ефикасније могу
извршити коришћењем службених возила,
- неодложне инспекцијске контроле,
- у циљу отклањања по следица
елементарне непогоде,
- експедиције материјала за седнице
органа Општине и њихових радних тела;
- службена путовања и
- других сличних послова када природа и
услови рада то захтевају.
Изузетно, службено возило може се
користити и за:
- потребе одређених категорија грађана и
у одређеним случајевима (превоз тешко
болесног лица, уручење значајних друштвених
признања, изложба радова, такмичења и сл);
- потребе јавних служби чији је оснивач
Општина или Република.
У случајевима из става 3. овог члана,
председник Општине или начелних Општинске
управе морају донети писану одлуку којом ће
одобрити употребу службеног возила у ове
сврхе и дати упутство о томе ко сноси трошкове
горива у овим случајевима.

pоtrebe na teritоriji оp{tine Prijepоlje, оdnоsnо u
lоkalnоj vо`nji, a van teritоrije Оp{tine, akо tо
pоtrebe pоsla zahtevaju, оdnоsnо akо se na taj
na~in d о prin о si br`em, ek о n о mi~nijem i
raciоnalnijem оbavljanju pоslоva iz delоkruga
оgrana Оp{tine.
Slu`bena vоzila mоgu se kоristiti i za
slu`benо putоvanje u inоstranstvо, na оsnоvu
оdluke Оp{tinskоg ve}a.
Slu`bena vоzila pо pravilu se kоriste za
vr{enje pоslоva:
- kоji se blagоvremenо i efikasnije mоgu
izvr{iti kоri{}enjem slu`benih vоzila,
- neоdlо`ne inspekcijske kоntrоle,
- u cilju оtklanjanja pоsledica elementarne
nepоgоde,
- ekspedicije materijala za sednice оrgana
Оp{tine i njihоvih radnih tela;
- slu`bena putоvanja i
- drugih sli~nih pоslоva kada prirоda i
uslоvi rada tо zahtevaju.
Izuzetnо, slu`benо vоzilо mо`e se kоristiti
i za:
- pоtrebe оdre|enih kategоrija gra|ana i u
оdre|enim slu~ajevima (prevоz te{kо bоlesnоg
lica, uru~enje zna~ajnih dru{tvenih priznanja,
izlо`ba radоva, takmi~enja i sl);
- pоtrebe javnih slu`bi ~iji je оsniva~
Оp{tina ili Republika.
U slu~ajevima iz stava 3. оvоg ~lana,
predsednik Оp{tine ili na~elnih Оp{tinske uprave
mоraju dоneti pisanu оdluku kоjоm }e оdоbriti
upоtrebu slu`benоg vоzila u оve svrhe i dati
uputstvо о tоme kо snоsi trо{kоve gоriva u оvim
slu~ajevima.

Члан 5.
Органи Општине дужни су да се старају
о наменском, рационалном и економичном
коришћењу службених возила.

^lan 5.
Оrgani Оp{tine du`ni su da se staraju о
namensk о m, raci о naln о m i ek о n о mi~n о m
kоri{}enju slu`benih vоzila.

Члан 6.
Право на употребу службеног возила
имају изабрана, именована и постављена лица у
органима Општине и запослени у Општинској
управи.
Изабрана, именована и постављена лица
у органима Општине и запослени у Општинској
управи за одлазак на неодложни службени пут
могу користити сопствено возило, само у
случају ако им није обезбеђено исправно
службено возило.

^lan 6.
Pravо na upоtrebu slu`benоg vоzila imaju
izabrana, imenоvana i pоstavljena lica u
оrganima Оp{tine i zapоsleni u Оp{tinskоj
upravi.
Izabrana, imenоvana i pоstavljena lica u
оrganima Оp{tine i zapоsleni u Оp{tinskоj upravi
za оdlazak na neоdlо`ni slu`beni put mоgu
kоristiti sоpstvenо vоzilо, samо u slu~aju akо im
nije оbezbe|enо ispravnо slu`benо vоzilо.
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Члан 7.
Председник Општине или начелник
Општинске управе одобравају коришћење
службеног возила оверавањем налога за
коришћење путничког аутомобила за службене
радње.
Службеним возилом по правилу
управља возач Општинске управе или други
запослени, по налогу начелника Општинске
управе, са возачком дозволом за управљање
моторним возилом одговарајуће категорије.
Право на стално коришћење возила без
професионалног возача имају запослени Одсека
инспекције и то једно возило намењено за
обављање инспекцијских послова, а по
овереном налогу за коришћење путничког
аутомобила за службене радње од стране шефа
Одсека за инспекцијске послове.
Сваки возач одговара за задужено
службено возило.
Возилом не могу да управљају лица која
нису у радном односу у органима Општине,
осим у случају заузетости возача Општинске
управе када се може, уз одобрење председника
Општине или начелника Општинске управе,
ангажовати лице које није у радном односу у
Општинској управи или возач установе или
предузећа чији је оснивач Општина.

^lan 7.
Predsednik Оp{tine ili na~elnik Оp{tinske
uprave оdоbravaju kоri{}enje slu`benоg vоzila
оveravanjem nalоga za kоri{}enje putni~kоg
autоmоbila za slu`bene radnje.
Slu`benim vоzilоm pо pravilu upravlja
vоza~ Оp{tinske uprave ili drugi zapоsleni, pо
nalоgu na~elnika Оp{tinske uprave, sa vоza~kоm
dоzvоlоm za upravljanje mоtоrnim vоzilоm
оdgоvaraju}e kategоrije.
Pravо na stalnо kоri{}enje vоzila bez
prоfesiоnalnоg vоza~a imaju zapоsleni Оdseka
inspekcije i tо jednо vоzilо namenjenо za
оbavljanje inspekcijskih pоslоva, a pо оverenоm
nalоgu za kоri{}enje putni~kоg autоmоbila za
slu`bene radnje оd strane {efa
Оdseka za
inspekcijske pоslоve.
Svaki vоza~ оdgоvara za zadu`enо
slu`benо vоzilо.
Vоzilоm ne mоgu da upravljaju lica kоja
nisu u radnоm оdnоsu u оrganima Оp{tine, оsim u
slu~aju zauzetоsti vоza~a Оp{tinske uprave kada
se mо`e, uz оdоbrenje predsednika Оp{tine ili
na~elnika Оp{tinske uprave, anga`оvati lice kоje
nije u radnоm оdnоsu u Оp{tinskоj upravi ili
vоza~ ustanоve ili preduze}a ~iji je оsniva~
Оp{tina.

Члан 8.
Службена возила се по правилу користе у
току радног времена.
Ван радног времена, службено возило
може се користити само изузетно и то по
одобрењу лица, које је одобрило употребу
службеног возила у складу с а овим
Правилником.
У одобрењу за употребу службеног
возила наводе се поред осталог и разлози за
употребу службеног возила после истека радног
времена.

^lan 8.
Slu`bena vоzila se pо pravilu kоriste u
tоku radnоg vremena.
Van radnоg vremena, slu`benо vоzilо
mо`e se kоristiti samо izuzetnо i tо pо оdоbrenju
lica, kоje je оdоbrilо upоtrebu slu`benоg vоzila u
skladu sa оvim Pravilnikоm.
U оdоbrenju za upоtrebu slu`benоg
vоzila navоde se pоred оstalоg i razlоzi za
upоtrebu slu`benоg vоzila pоsle isteka radnоg
vremena.

Члан 9.
Дужност сваког возача који управља
возилом је да пре сваке употребе, провери
техничку исправност возила.

^lan 9.
Du`nоst svakоg vоza~a kоji upravlja
vоzilоm je da pre svake upоtrebe, prоveri
tehni~ku ispravnоst vоzila.

Члан 10.
Возач службеног возила је у обавези да
по извршеном радном задатку возило врати на
место одређено за паркирање службених возила
и да по завршетку радног времена преда

^lan 10.
Vоza~ slu`benоg vоzila je u оbavezi da pо
izvr{enоm radnоm zadatku vоzilо vrati na mestо
оdre|enо za parkiranje slu`benih vоzila i da pо
zavr{etku radnоg vremena preda klju~eve vоzila
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кључеве возила начелнику Општинске управе
или лицу које начелник одреди.

na~elniku Оp{tinske uprave ili licu kоje na~elnik
оdredi.

Члан 11.
Налога за коришћење путничког
аутомобила за службене радње, издаје
председник Општине, начелник Општинске
управе и шеф Одсека за инспекцијске послове.

^lan 11.
Nal о ga za k о ri{}enje putni~k о g
autоmоbila za slu`bene radnje, izdaje predsednik
Оp{tine, na~elnik Оp{tinske uprave i {ef Оdseka
za inspekcijske pоslоve.

Члан 12.
Налога за коришћење путничког
аутомобила за службене радње морају бити
уредно оверени и попуњени са свим основним
подацима о возилу и возачу који дужи то возило.
Налог садржи следеће податке:
- Назив органа и датум,
- Име и презиме корисника,
- радно место – пложај, звање корисника,
- назив возила,
- регистарски број возила,
- место поласка, место опредељења,
- опис посла – службене радње која се врши,
- време поласка,
- време повратка,
- стање бројила километраже при поласку,
- стање бројила километраже при повратку,
- број пређених километара,
- потпис возача, потпис корисника и потпис
овлашћеног лица.

^lan 12.
Nal о ga za k о ri{}enje putni~k о g
autоmоbila za slu`bene radnje mоraju biti urednо
оvereni i pоpunjeni sa svim оsnоvnim pоdacima о
vоzilu i vоza~u kоji du`i tо vоzilо.
Nalоg sadr`i slede}e pоdatke:
- Naziv оrgana i datum,
- Ime i prezime kоrisnika,
- radnо mestо – plо`aj, zvanje kоrisnika,
- naziv vоzila,
- registarski brоj vоzila,
- mestо pоlaska, mestо оpredeljenja,
- оpis pоsla – slu`bene radnje kоja se vr{i,
- vreme pоlaska,
- vreme pоvratka,
- stanje brоjila kilоmetra`e pri pоlasku,
- stanje brоjila kilоmetra`e pri pоvratku,
- brоj pre|enih kilоmetara,
- pоtpis vоza~a, pоtpis kоrisnika i pоtpis
оvla{}enоg lica.

Налога за коришћење путничког
аутомобила за службене радње се попуњава у
два (2) примерка, од којих се оригинал на крају
радног дана или када је завршено коришћење
возила предаје Одељењу за буџет и финансије
уз фискални рачун и обрачун утрошка горива за
дати период а копија остаје у књизи путних
налога.

Nal о ga za k о ri{}enje putni~k о g
autоmоbila za slu`bene radnje se pоpunjava u dva
(2) primerka, оd kоjih se оriginal na kraju radnоg
dana ili kada je zavr{enо kоri{}enje vоzila predaje
Оdeljenju za bud`et i finansije uz fiskalni ra~un i
оbra~un utrо{ka gоriva za dati periоd a kоpija
оstaje u knjizi putnih nalоga.

Члан 15.
Возач је дужан, да пре и после употребе
службеног возила, упише тражене податке у
одређене рубрике налога за коришћење
путничког аутомобила за службене радње и
обрачуна пређену километражу.
Корисник својим потписом потврђује
тачност уписаних података у налог.
Пре употребе и после употребе возила
налог потписује председник Општине начелник
Општинске управе и шеф Одсека за инспекцијске послове.

^lan 15.
Vоza~ je du`an, da pre i pоsle upоtrebe
slu`benоg vоzila, upi{e tra`ene pоdatke u
оdre|ene rubrike nalоga za kоri{}enje putni~kоg
autоmоbila za slu`bene radnje i оbra~una pre|enu
kilоmetra`u.
Kоrisnik svоjim pоtpisоm pоtvr|uje
ta~nоst upisanih pоdataka u nalоg.
Pre upоtrebe i pоsle upоtrebe vоzila nalоg
pоtpisuje predsednik Оp{tine na~elnik Оp{tinske
uprave i {ef Оdseka za inspekcijske pоslоve.
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Члан 16.
Уколико возило у току дана управља
више возача, возач који је пре првог коришћења
примио возило, дужан је да врати на крају
радног дана или на крају коришћења возило и
његову документацију, налог и кључеве. У
с л у ч а ј у н а с т а л е м ат е р и ј а л н е ш т е т е ,
одговорност сноси возач који је штету
проузроковао.

^lan 16.
Ukоlikо vоzilо u tоku dana upravlja vi{e
vоza~a, vоza~ kоji je pre prvоg kоri{}enja primiо
vоzilо, du`an je da vrati na kraju radnоg dana ili
na kraju k о ri{}enja v о zil о i njeg о vu
dоkumentaciju, nalоg i klju~eve. U slu~aju
nastale materijalne {tete, оdgоvоrnоst snоsi vоza~
kоji je {tetu prоuzrоkоvaо.

Члан 17.
Возач је дужа да:
- се стара о техничкој исправности и
уредности возила и извршавање законских и
других обавеза у вези службеног возила.
-Возило опрема потребним резервним
деловима, алатом и другом опремом у складу са
Законом;
- да се придржава законских прописа у
вези саобраћаја,
- да без одлагања пријави потребне
делове, или евентуално поправку.

^lan 17.
Vоza~ je du`a da:
- se stara о tehni~kоj ispravnоsti i
urednоsti vоzila i izvr{avanje zakоnskih i drugih
оbaveza u vezi slu`benоg vоzila.
-Vоzilо оprema pоtrebnim rezervnim
delоvima, alatоm i drugоm оpremоm u skladu sa
Zakоnоm;
- da se pridr`ava zakоnskih prоpisa u vezi
saоbra}aja,
- da bez оdlaganja prijavi pоtrebne delоve,
ili eventualnо pоpravku.

Члан 18.
Р ач у н о вод с т ве н о - ф и н а н с и ј с к и
координатор финансијске службе Одељења за
привреду буџет и финансије дуажан је да:
- Прати утрошак горива, уља и слично.
- Уплата на име горива може се вршити
само по налогу начелника Општинске управе и
председника Општине.
- Уколико возач не поступи по одобрењу
тј. наточи горива без одобрења
и преко
предвиђеног износа у одобрењу сносиће
одговорност.
- Писмени налог о дневној количини
горива возач доставља рачуноводству.
- Најмање једном годишње извештава
председника Општине и начелника Општинске
праве о стању возила, утрошку горива по
возилу и др.

^lan 18.
Ra~unоvоdstvenо-finansijski kооrdinatоr
finansijske slu`be Оdeljenja za privredu bud`et i
finansije dua`an je da:
- Prati utrо{ak gоriva, ulja i sli~nо.
- Uplata na ime gоriva mо`e se vr{iti samо
pо
nalоgu na~elnika Оp{tinske uprave i
predsednika Оp{tine.
- Ukоlikо vоza~ ne pоstupi pо оdоbrenju
tj. natо~i gоriva bez оdоbrenja
i prekо
predvi|en о g izn о sa u о d о brenju sn о si}e
оdgоvоrnоst.
- Pismeni nalоg о dnevnоj kоli~ini gоriva
vоza~ dоstavlja ra~unоvоdstvu.
- Najmanje jednоm gоdi{nje izve{tava
predsednika Оp{tine i na~elnika Оp{tinske prave
о stanju vоzila, utrо{ku gоriva pо vоzilu i dr.

Члан 19.
Р ач у н о вод с т ве н о - ф и н а н с и ј с к и
координатор финансијске службе Одељења за
привреду буџет и финансије врши контролу
путних налога, утрошка горива, пређене
километраже и о установљеним примедбама
писмено обавештава начелника Општинске
управе, ради предузимања одговарајућих мера.

^lan 19.
Ra~unоvоdstvenо-finansijski kооrdinatоr
finansijske slu`be Оdeljenja za privredu bud`et i
finansije vr{i kоntrоlu putnih nalоga, utrо{ka
gоriva, pre|ene kilоmetra`e i о ustanоvljenim
primedbama pismenо оbave{tava na~elnika
Оp{tinske uprave, radi preduzimanja
оdgоvaraju}ih mera.
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Члан 20.
Возач је дужан да пре пута прегледа да ли
је возило опремљено потребном опремом и да
ли је технички исправно.
По завршетку службеног пута возач је
дужан, уколико уочи неки недостатак на возилу,
да о томе писмено обаве сти лице
рачуноводствено-финансијски координатор
финансијске службе Одељења за привреду
буџет и финансије које ће о истим обавестити
начелника Општинске управе.

^lan 20.
Vоza~ je du`an da pre puta pregleda da li je
vоzilо оpremljenо pоtrebnоm оpremоm i da li je
tehni~ki ispravnо.
Pо zavr{etku slu`benоg puta vоza~ je
du`an, ukоlikо uо~i neki nedоstatak na vоzilu, da
о tоme pismenо оbavesti lice ra~unоvоdstvenоfinansijski k оо rdinat о r finansijske slu`be
Оdeljenja za privredu bud`et i finansije kоje }e о
istim оbavestiti na~elnika Оp{tinske uprave.

Члан 21.
Службена возила за време коришћења у
јавном саобраћају морају бити чиста и уредна.
О чистоћи и одржавању брине се возач
или лице коме је возило дато на употребу.

^lan 21.
Slu`bena vоzila za vreme kоri{}enja u
javnоm saоbra}aju mоraju biti ~ista i uredna.
О ~istо}i i оdr`avanju brine se vоza~ ili
lice kоme je vоzilо datо na upоtrebu.

Члан 22.
О спровођењу овог Правилника стараћe
се рачуноводствено-финансијски координатор
финансијске службе Одељења за привреду
буџет и финансије.

^lan 22.
О sprоvо|enju оvоg Pravilnika stara}e se
ra~un о v о dstven о -finansijski k оо rdinat о r
finansijske slu`be Оdeljenja za privredu bud`et i
finansije.

Члан 23.
Даном ступања на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о
начину и условима коришћења службених
возила општине Пријепоље, (''Службени
гласник општине Пријепоље'', бр. 8/13).

^lan 23.
Danоm stupanja na snagu оvоg Pravilnika
prestaje da va`i Pravilnik о na~inu i uslоvima
kоri{}enja slu`benih vоzila оp{tine Prijepоlje,
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 8/13).

Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Пријепоље“.
Број: 403-275/14
Дана: 07.02.2014.године
Пријепоље
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

^lan 24.
Оvaj Pravilnik stupa na snagu оsmоg dana
оd dana оbjavljivanja u „Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje“.
Brоj: 403-275/14
Dana: 07.02.2014.gоdine
Prijepоlje
ОP[TINSKО VE]E ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Emir Ha{imbegоvi} s.r.
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На основу члана 46. и 47. Закона о
локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине
Пријепоље ('' Службени гласник општине
Пријепоље'', бр. 4/09) и члана 52. Пословника
Општинског већа Општине Пријепоље,
(''Службени гласник општине Пријепоље'', бр.
6/2012),
Општинско веће Општине Пријепоље, на
седници одржаноj 11.02.2014. године донело је

Na оsnоvu ~lana 46. i 47. Zakоna о
lоkalnоj samоupravi, (''Slu`beni glasnik RS'', br.
129/07), ~lana 61. i 63. Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 4/09) i
~lana 52. Pоslоvnika Оp{tinskоg ve}a Оp{tine
Prijepоlje, (''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'',
br. 6/2012),
Оp{tinskо ve}e Оp{tine Prijepоlje, na
sednici оdr`anоj 11.02.2014. gоdine dоnelо je

ПРАВИЛНИК
О ВИСИНИ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ИСПЛАТЕ НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНИХ
ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ,
ИМЕНОВАНИХ, ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

PRAV I LN I K
О VISINI, USLОVIMA I NA^INU ISPLATE
NAKNADA MATERIJALNIH
TRО[KОVA ZAPОSLENIH,
IMENОVANIH, IZABRANIH I
PОSTAVLJENIH
LICA U ОRGANIMA ОP[TINE
PRIJEPОLJE

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се висина,
услови и начин по којима остварују право на
исплату накнаде трошкова који настају у вези са
радом изабраних, постављених, именованих и
запослених лица у органима Општине (у даљем
тексту: запослени) и начин исплате тих накнада.

^lan 1.
Оvim Pravilnikоm utvr|uje se visina,
uslоvi i na~in pо kоjima оstvaruju pravо na isplatu
naknade trо{kоva kоji nastaju u vezi sa radоm
izabranih, pоstavljenih, imenоvanih i zapоslenih
lica u оrganima Оp{tine (u daljem tekstu:
zapоsleni) i na~in isplate tih naknada.

Члан 2.
Запосленом се накнађују:

^lan 2.
Zapоslenоm se nakna|uju:

1. трошкови превоза за долазак на
посао и за одлазак са посла;
2. трошкови службеног путовања у
земљи;
3. трошкови службеног путовања у
иностранство;
4. накнада за коришћење сопственог
возила у службене сврхе;
5. накнада за отпремнину приликом
одласка у пензију;
6. јубиларна награда;
7. солидарна помоћ.

1. trо{kоvi prevоza za dоlazak na pоsaо
i za оdlazak sa pоsla;
2. trо{kоvi slu`benоg putоvanja u
zemlji;
3. trо{kоvi slu`benоg putоvanja u
inоstranstvо;
4. naknada za kоri{}enje sоpstvenоg
vоzila u slu`bene svrhe;
5. naknada za оtpremninu prilikоm
оdlaska u penziju;
6. jubilarna nagrada;
7. sоlidarna pоmо}.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА
ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

NAKNADA TRО[KОVA PREVОZA ZA
DОLAZAK I ОDLAZAK SA RADA

Члан 3.
Накнада за превоз ради долазка на посао
и повратка са посла, признаје се запосленом до
висине цене превозне карте у јавном превозу

^lan 3.
Naknada za prevоz radi dоlazka na pоsaо i
pоvratka sa pоsla, priznaje se zapоslenоm dо
visine cene prevоzne karte u javnоm prevоzu
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само до најближег стајалишта за линијски
локални превоз путника – (најближе стајалиште
у односу на место становања, односно место
рада).
Запосленом, изабраном и постављеном
лицу припада накнада за коришћење превоза за
долазак на рад и одласка са рада, ако му је место
становања удаљено више од 2 (два) километра
од радног места.
Да би остварио ово своје право
запослени је дужан да као доказ да писмену
изјаву о месту становања и изјаву о начину
остваривања права (претплатна маркица, или
новчана накнада у висини цене превозне карте).
Члан 4.
Право на накнаду припада запосленом
само у дане када је долазио на посао.
НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У
ЗЕМЉИ
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samо dо najbli`eg stajali{ta za linijski lоkalni
prevоz putnika – (najbli`e stajali{te u оdnоsu na
mestо stanоvanja, оdnоsnо mestо rada).
Zapоslenоm, izabranоm i pоstavljenоm
licu pripada naknada za kоri{}enje prevоza za
dоlazak na rad i оdlaska sa rada, akо mu je mestо
stanоvanja udaljenо vi{e оd 2 (dva) kilоmetra оd
radnоg mesta.
Da bi оstvariо оvо svоje pravо zapоsleni je
du`an da kaо dоkaz da pismenu izjavu о mestu
stanоvanja i izjavu о na~inu оstvarivanja prava
(pretplatna markica, ili nоv~ana naknada u visini
cene prevоzne karte).
^lan 4.
Pravо na naknadu pripada zapоslenоm
samо u dane kada je dоlaziо na pоsaо.
NAKNADA ZA SLU@BENО PUTОVANJE
U ZEMLJI

Члан 5.
Службеним путовањем у смислу овог
Правилника, сматра се путовање на које се
запослени упућује, да по налогу председника
Општине односно начелника Општинске
управе или лица које он овласти, изврши
одређени службени посао ван места свог
редовног запослења.
Службено путовање у земљи може да
траје најдуже 15 дана непрекидно.

^lan 5.
Slu`benim putоvanjem u smislu оvоg
Pravilnika, smatra se putоvanje na kоje se
zapоsleni upu}uje, da pо nalоgu predsednika
Оp{tine оdnоsnо na~elnika Оp{tinske uprave ili
lica kоje оn оvlasti, izvr{i оdre|eni slu`beni pоsaо
van mesta svоg redоvnоg zapоslenja.
Slu`benо putоvanje u zemlji mо`e da traje
najdu`e 15 dana neprekidnо.

Члан 6.
Приликом упућивања запосленог на
службени пут запосленом мора бити издат
налог за службено путовање.
Налог за службено путовање садржи
податке који се односе на: лично и породично
име запосленог, место и циљ путовања, датум
поласка и повратка, износ дневница, износ
аконтације која се може исплатити и врсту
превозног средства које се може користити за
службено путовање и др.
На основу налога за службено путовање
у земљи запосленом може да се исплати
аконтација у висини процењених трошкова.

^lan 6.
Prilik о m upu}ivanja zap о slen о g na
slu`beni put zapоslenоm mоra biti izdat nalоg za
slu`benо putоvanje.
Nalоg za slu`benо putоvanje sadr`i
pоdatke kоji se оdnоse na: li~nо i pоrоdi~nо ime
zapоslenоg, mestо i cilj putоvanja, datum pоlaska
i pоvratka, iznоs dnevnica, iznоs akоntacije kоja
se mо`e isplatiti i vrstu prevоznоg sredstva kоje
se mо`e kоristiti za slu`benо putоvanje i dr.
Na оsnоvu nalоga za slu`benо putоvanje u
zemlji zapоslenоm mо`e da se isplati akоntacija u
visini prоcenjenih trо{kоva.

Члан 7.
Запосленом се накнађују трошкови:
смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у
вези са службеним путовањем у земљи.

^lan 7.
Zap о slen о m se nakna|uju tr о {k о vi:
sme{taja, ishrane, prevоza i оstali trо{kоvi u vezi
sa slu`benim putоvanjem u zemlji.
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Трошкови исхране и градског превоза у
месту у којем се врши службени посао
накнађују се преко дневнице.

Trо{kоvi ishrane i gradskоg prevоza u
mestu u kоjem se vr{i slu`beni pоsaо nakna|uju
se prekо dnevnice.

Члан 8.
Трошкови смештаја се накнађују према
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и
доручак, изузев за преноћиште и доручак у
хотелу прве категорије (пет звездица).
Уколико су обезбеђени бесплатно
преноћиште и доручак не накнађују се
трошкови смештаја.

^lan 8.
Trо{kоvi sme{taja se nakna|uju prema
prilо`enоm hоtelskоm ra~unu za prenо}i{te i
dоru~ak, izuzev za prenо}i{te i dоru~ak u hоtelu
prve kategоrije (pet zvezdica).
Uk о lik о su о bezbe|eni besplatn о
prenо}i{te i dоru~ak ne nakna|uju se trо{kоvi
sme{taja.
^lan 9.
Zapоlsenоm se ispla}uje dnevnica za
slu`benоg putоvanje u visini neоpоrezivоg iznоsa
u skladu sa Zakоnоm о pоrezu na dоhоdak
gra|ana.

Члан 9.
Заполсеном се исплаћује дневница за
службеног путовање у висини неопорезивог
износа у складу са Законом о порезу на доходак
грађана.
Члан 10.
Дневница за службено путовање у земљи
припада запосленом за време од часа поласка на
службени пут до часа повратка са службеног пута.

^lan 10.
Dnevnica za slu`benо putоvanje u zemlji
pripada zapоslenоm za vreme оd ~asa pоlaska na
slu`beni put dо ~asa pоvratka sa slu`benоg puta.

Члан 11.
Поред права на дневницу, запосленом се
на службеном путу надокнађују и стварни
трошкови превоза од места рада до места где
треба да се изврши службени посао и трошкови
превоза за повратак до места рада у висини
стварних трошкова превоза у јавном саобраћају.
Ако због хитности, односно потреба
службеног посла запослени не може користити
ни превоз у јавном саобраћају ни служено
возило он по писменом одобрењу овлашћеног
лица (у коме су наведени разлози хитности
односно потреба службеног посла) може
користити сопствени аутомобил.
Путни трошкови на службеном путу се
признају у целини према приложеним рачунима
превозника у јавном саобраћају (карте за
превоз). У трошкове превоза се признају и други
трошкови настали при путовању-аеродромска
траса, перонска карта, путарина и сл.

^lan 11.
Pоred prava na dnevnicu, zapоslenоm se
na slu`benоm putu nadоkna|uju i stvarni trо{kоvi
prevоza оd mesta rada dо mesta gde treba da se
izvr{i slu`beni pоsaо i trо{kоvi prevоza za
pоvratak dо mesta rada u visini stvarnih trо{kоva
prevоza u javnоm saоbra}aju.
Akо zbоg hitnоsti, оdnоsnо pоtreba
slu`benоg pоsla zapоsleni ne mо`e kоristiti ni
prevоz u javnоm saоbra}aju ni slu`enо vоzilо оn
pо pismenоm оdоbrenju оvla{}enоg lica (u kоme
su navedeni razlоzi hitnоsti оdnоsnо pоtreba
slu`benоg pоsla) mо`e kоristiti sоpstveni
autоmоbil.
Putni trо{kоvi na slu`benоm putu se
priznaju u celini prema prilо`enim ra~unima
prevоznika u javnоm saоbra}aju (karte za
prevоz). U trо{kоve prevоza se priznaju i drugi
trо{kоvi nastali pri putоvanju-aerоdrоmska trasa,
perоnska karta, putarina i sl.

Члан 12.
Остали трошкови који су у вези са
службеним послом на службеном путовању
(резервација места у превозном средству,
превоз пртљага, телефоснки разговор и сл.)
накнађују се у висини стварних трошкова према
приложеном рачуну.

^lan 12.
Оstali trо{kоvi kоji su u vezi sa slu`benim
pоslоm na slu`benоm putоvanju (rezervacija
mesta u prevоznоm sredstvu, prevоz prtljaga,
telefоsnki razgоvоr i sl.) nakna|uju se u visini
stvarnih trо{kоva prema prilо`enоm ra~unu.
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Члан 13.
Обрачун трошкова службеног путовања
врши се по путном налогу.
По повратку са службеног путовања
запослени је обавезан да, у року од 3 дана преда
прописно попуњен путни налог са
документацијом којом се правдају настали
трошкови (рачуни за исхрану, преноћиште и
превоз) , агенду о састанцима идр.

^lan 13.
Оbra~un trо{kоva slu`benоg putоvanja
vr{i se pо putnоm nalоgu.
Pо pоvratku sa slu`benоg putоvanja
zapоsleni je оbavezan da, u rоku оd 3 dana preda
prоpisnо pоpunjen putni nalоg sa
dоkumentacijоm kоjоm se pravdaju nastali
trо{kоvi (ra~uni za ishranu, prenо}i{te i prevоz) ,
agendu о sastancima idr.

НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВО

NAKNADA ZA SLU@BENО PUTОVANJE
U INОSTRANSTVО

Члан 14.
Дневница за службено путовање и
накнада осталих трошкова везаних за службено
путовање запослених у иностранство исплаћује
се до износа, под условима и на начин прописан
Уредбом о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника.

^lan 14.
Dnevnica za slu`benо putоvanje i naknada
оstalih trо{kоva vezanih za slu`benо putоvanje
zapоslenih u inоstranstvо ispla}uje se dо iznоsa,
pоd uslоvima i na na~in prоpisan Uredbоm о
naknadi tr о {k о va i о tpremnini dr`avnih
slu`benika i name{tenika.

НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ
ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

NAKNADA ZA UPОTREBU SОPSTVENОG
VОZILA U SLU@BENE SVRHE

Члан 15.
Кад, из оправданих разлога, запослени
није у могућности да користи јавни превоз или
службени ауто, може користити сопствени
аутомобил за службено путовање или друге
службене сврхе, по одобрењу начелника
Општинске управе, односно председника
Општине или лица које он овласти.
За употребу сопственог возила у
службене сврхе запосленом припада накнада у
износу 10% од цене једног литра погонског
горива по пређеном километру.

^lan 15.
Kad, iz оpravdanih razlоga, zapоsleni nije
u mоgu}nоsti da kоristi javni prevоz ili slu`beni
autо, mо`e kоristiti sоpstveni autоmоbil za
slu`benо putоvanje ili druge slu`bene svrhe, pо
оdоbrenju na~elnika Оp{tinske uprave, оdnоsnо
predsednika Оp{tine ili lica kоje оn оvlasti.
Za upоtrebu sоpstvenоg vоzila u slu`bene
svrhe zapоslenоm pripada naknada u iznоsu 10%
оd cene jednоg litra pоgоnskоg gоriva pо
pre|enоm kilоmetru.

Члан 16.
Новчана накнада за коришћење
приватног аутомобила у службене сврхе
исплаћује се искључиво по налогу за коришћење
сопственог аутомобила у службене сврхе у коме
треба да стоји: тип возила, регистарски број
возила, број пређених километара пре путовања
и број пређених километара на бројчанику по
завршетку путовања, разлог путовања, место
путовања и др.

^lan 16.
Nоv~ana naknada za kоri{}enje privatnоg
autоmоbila u slu`bene svrhe ispla}uje se
isklju~ivо pо nalоgu za kоri{}enje sоpstvenоg
autоmоbila u slu`bene svrhe u kоme treba da
stоji: tip vоzila, registarski brоj vоzila, brоj
pre|enih kilоmetara pre putоvanja i brоj
pre|enih kilоmetara na brоj~aniku pо zavr{etku
putоvanja, razlоg putоvanja, mestо putоvanja i
dr.
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НАКНАДА ЗА ОТПРЕМНИНУ
ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
ИСПЛАТА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

NAKNADA ZA ОTPREMNINU PRILIKОM
ОDLASKA U PENZIJU
ISPLATA JUBILARNE NAGRADE

Члан 17.
Накнада за отпремнину приликом
одласка у пензију и исплата јубиларне награде
вршиће се у складу са важећим законским
прописима.

^lan 17.
Naknada za оtpremninu prilikоm оdlaska
u penziju i isplata jubilarne nagrade vr{i}e se u
skladu sa va`e}im zakоnskim prоpisima.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ
Члан 18.
Запослени има право на солидарну
новчану помоћ за случај:
- дуже или теже болести запосленог или члана
његове уже породице, у износу од 50% просечне
зараде у Републици Србији према последњем
објављеном податку – достављањем валидне
документације
- набавке ортопедског помагала и апарата за
рехабилитацију запосленог или члана његове
уже породице, у износу од 50% вредности
ортопедског помагала, односно апарата за
рехабилитацију а највише до неопорезивог
износа који је предвиђен законом којим се
уређује порез на доходак грађана;
- настанак теже инвалидности запосленог, 50%
просечне зараде у Републици Србији према
последње објављеном податку – достављањем
валидне документације,
- набавка лекова за запосленог или члана уже
породице у износу од 50% од цене лекова, а
највише до 15 000, 00 динара годишње;
- члановима уже породице у смислу овог члана
сматрају се брачни друг и деца;
- У случају смрти запосленог или члана уже
породице запосленог ( брачни друг и деца)
породици односно запосленом припада накнада
у висини две просечне зараде према последње
објављеном податку;
- Запосленом у општинској управи припада
накнада и за смрт родитеља, у висини једне
просечне зараде у Републици према последњем
објављеном податку;
- одлуку о исплати солидарне помоћи доноси
начелник Општинске управе уз подношење
валидне документације коју цени начелник за
одобравње новчане солидарне помоћи,
(запослени је дужан доставити тражену
документацију по усменом налогу).

SОLIDARNA PОMО]
^lan 18.
Zapоsleni ima pravо na sоlidarnu nоv~anu
pоmо} za slu~aj:
- du`e ili te`e bоlesti zapоslenоg ili ~lana njegоve
u`e pоrоdice, u iznоsu оd 50% prоse~ne zarade u
Republici Srbiji prema pоslednjem оbjavljenоm
pоdatku – dоstavljanjem validne dоkumentacije
- nabavke оrtоpedskоg pоmagala i aparata za
rehabilitaciju zapоslenоg ili ~lana njegоve u`e
pоrоdice, u iznоsu оd 50% vrednоsti оrtоpedskоg
pоmagala, оdnоsnо aparata za rehabilitaciju a
najvi{e dо neоpоrezivоg iznоsa kоji je predvi|en
zakоnоm kоjim se ure|uje pоrez na dоhоdak
gra|ana;
- nastanak te`e invalidnоsti zapоslenоg, 50%
prоse~ne zarade u Republici Srbiji prema
pоslednje оbjavljenоm pоdatku – dоstavljanjem
validne dоkumentacije,
- nabavka lekоva za zapоslenоg ili ~lana u`e
pоrоdice u iznоsu оd 50% оd cene lekоva, a
najvi{e dо 15 000, 00 dinara gоdi{nje;
- ~lanоvima u`e pоrоdice u smislu оvоg ~lana
smatraju se bra~ni drug i deca;
- U slu~aju smrti zapоslenоg ili ~lana u`e
pоrоdice zapоslenоg ( bra~ni drug i deca) pоrоdici
оdnоsnо zapоslenоm pripada naknada u visini
dve pr о se~ne zarade prema p о slednje
оbjavljenоm pоdatku;
- Zapоslenоm u оp{tinskоj upravi pripada
naknada i za smrt rоditelja, u visini jedne prоse~ne
zarade u Republici prema p о slednjem
оbjavljenоm pоdatku;
- оdluku о isplati sоlidarne pоmо}i dоnоsi
na~elnik Оp{tinske uprave uz pоdnо{enje validne
dоkumentacije kоju ceni na~elnik za оdоbravnje
nоv~ane sоlidarne pоmо}i, (zapоsleni je du`an
dоstaviti tra`enu dоkumentaciju pо usmenоm
nalоgu).
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PRELAZNE I ZAVR{NE ОDREDBE

Члан 19.
О спровођењу овог Правилника стараће
се Општинска управа - Одељење за буџет и
финансије.
Члан 20.
Даном ступања на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о
висини, условима и начину исплате накнада
м ат е р и ј а л н и х т р о ш ко в а з а п о с л е н и х ,
именованих, изабраних и постављених лица у
органима општине Пријепоље, (''Службени
гласник општине Пријепоље'', бр. 8/13).

^lan 19.
О sprоvо|enju оvоg Pravilnika stara}e se
Оp{tinska uprava - Оdeljenje za bud`et i finansije.

Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Пријепоље“.

^lan 21.
Оvaj Pravilnik stupa na snagu оsmоg dana
оd dana оbjavljivanja u „Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje“.

Број: 403-276/14
Дана: 11.02.2014.године
Пријепоље

Brоj: 403-276/14
Dana: 11.02.2014.gоdine
Prijepоlje

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

^lan 20.
Danоm stupanja na snagu оvоg Pravilnika
prestaje da va`i Pravilnik о visini, uslоvima i
na~inu isplate naknada materijalnih trо{kоva
zapоslenih, imenоvanih, izabranih i pоstavljenih
lica u оrganima оp{tine Prijepоlje, (''Slu`beni
glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 8/13).

ОP[TINSKО VE]E ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Emir Ha{imbegоvi} s.r.
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На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/11),
члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи,
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и
63. Статута општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09) и члана
52. Пословника Општинског већа општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', бр. 6/12) Општинско веће општине
Пријепоље, на седници одржаној 11.02.2014.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА
И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују:
- услови, критеријуми, начин и поступак доделе
средстава из буџета општине Пријепоље (у
даљем тексту: Општина) за остваривање
потреба и интереса грађана у области спорта у
општини Пријепоље,
- одобрење програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Пријепоље,
- начин јавног објављивања података о
предложеним програмима за финансирање или
суфинансирање, одобреним програмима и
реализацији одобрених програма.
Потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Пријепоље
Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Пријепоље, за чије
остваривање се обезбеђују средства у буџету
Општине су:
1) подстицање и стварање услова за унапређење
спорта за све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа
са инвалидитетом;
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Na оsnоvu ~lana 138. stav 2. Zakоna о
spоrtu ("Slu`beni glasnik RS", br. 24/11), ~lana
46. i 47. Zakоna о lоkalnоj samоupravi,
(''Slu`beni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana 61. i 63.
Statuta оp{tine Prijepоlje (''Slu`beni glasnik
оp{tine Prijepоlje'', br. 4/09) i ~lana 52.
Pоslоvnika Оp{tinskоg ve}a оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 6/12)
Оp{tinskо ve}e оp{tine Prijepоlje, na sednici
оdr`anоj 11.02.2014. gоdine, dоnelо je

PRAV I LN I K
О FINANSIRANJU ILI
SUFINANSIRANJU PОTREBA I
INTERESA GRA\ANA U
ОBLASTI SPОRTA IZ BUD@ETA
ОP[TINE PRIJEPОLJE
I ОSNОVNE ОDREDBE
Predmet ure|ivanja
~lan 1.
Оvim Pravilnikоm bli`e se ure|uju:
- uslоvi, kriterijumi, na~in i pоstupak dоdele
sredstava iz bud`eta оp{tine Prijepоlje (u daljem
tekstu: Оp{tina) za оstvarivanje pоtreba i interesa
gra|ana u оblasti spоrta u оp{tini Prijepоlje,
- оdоbrenje prоgrama za zadоvоljavanje pоtreba
gra|ana u оblasti spоrta na teritоriji оp{tine
Prijepоlje,
- na~in javn о g о bjavljivanja p о dataka о
predlо`enim prоgramima za finansiranje ili
sufinansiranje, о d о brenim pr о gramima i
realizaciji оdоbrenih prоgrama.
Pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
оp{tini Prijepоlje
~lan 2.
Pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
оp{tini Prijepоlje, za ~ije оstvarivanje se
оbezbe|uju sredstva u bud`etu Оp{tine su:
1) pоdsticanje i stvaranje uslоva za unapre|enje
spоrta za sve, оdnоsnо bavljenja gra|ana
spоrtоm, pоsebnо dece, оmladine, `ena i оsоba sa
invaliditetоm;
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2) изградња, одржавање и опремање спортских
објеката на територији општине Пријепоље, а
посебно јавних спортских терена у Пријепољу,
месним заједницама и школских спортских
објеката и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од
посебног значаја за Општину;
4) спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије
Општине у европским клупским такмичењима;
6) предшколски и школски спорт (рад школских
спортских секција и друштава, општинска и
међуопштинска школска спортска такмичења и
др.);
7) делатност организација у области спорта чији
је оснивач или члан Општина;
8) активности спортских организација,
спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији
Општине од посебног значаја за Општину, у
зависности од тога да ли је спортска грана од
значаја за Општину, која је категорија спортске
гране, колико спортиста окупља, у којој мери се
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом;
9) унапређење заштите здравља спортиста и
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих,
укључујући и антидопинг образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање
категорис аних спортист а, по с ебно
перспективних спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту;
12) едукација, информисање и саветовање
грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће
б а в љ е њ е с п о рт с к и м а кт и в н о с т и ма и
делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа
и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у
области спорта на територији Општине,
истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у
систему спорта са територије Општине и
п од с т и ц а њ е з ап о ш љ а ва њ а
висококвалификованих спортских стручњака и
врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у јавној
својини Општине, кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу
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2) izgradnja, оdr`avanje i оpremanje spоrtskih
оbjekata na teritоriji оp{tine Prijepоlje, a pоsebnо
javnih spоrtskih terena u Prijepоlju, mesnim
zajednicama i {kоlskih spоrtskih оbjekata i
nabavka spоrtske оpreme i rekvizita;
3) оrganizacija spоrtskih takmi~enja оd pоsebnоg
zna~aja za Оp{tinu;
4) spоrtski razvоj talentоvanih spоrtista i
unapre|enje kvaliteta stru~nоg rada sa njima;
5) u~e{}e spоrtskih оrganizacija sa teritоrije
Оp{tine u evrоpskim klupskim takmi~enjima;
6) pred{kоlski i {kоlski spоrt (rad {kоlskih
sp о rtskih sekcija i dru{tava, о p{tinska i
me|uоp{tinska {kоlska spоrtska takmi~enja i dr.);
7) delatnоst оrganizacija u оblasti spоrta ~iji je
оsniva~ ili ~lan Оp{tina;
8) aktivnоsti spоrtskih оrganizacija, spоrtskih
dru{tava, udru`enja, granskih i teritоrijalnih
spоrtskih saveza na teritоriji Оp{tine оd pоsebnоg
zna~aja za Оp{tinu, u zavisnоsti оd tоga da li je
spоrtska grana оd zna~aja za Оp{tinu, kоja je
kategоrija spоrtske grane, kоlikо spоrtista
оkuplja, u kоjоj meri se unapre|uje stru~ni rad, u
kоm rangu takmi~enja spоrtska оrganizacija
u~estvuje i u kоjоj meri se pоve}ava оbuhvat
bavljenja gra|ana spоrtоm;
9) unapre|enje za{tite zdravlja spоrtista i
оbezbe|ivanje adekvatnоg spоrtskоzdravstvenоg оbrazоvanja spоrtista, pоsebnо
mladih, uklju~uju}i i antidоping оbrazоvanje;
10) stipendiranje za spоrtskо usavr{avanje
kategоrisanih spоrtista, pоsebnо perspektivnih
spоrtista;
11) spre~avanje negativnih pоjava u spоrtu;
12) edukacija, infоrmisanje i savetо vanje
gra|ana, spоrtista i оstalih u~esnika u sistemu
spоrta о pitanjima bitnim za оdgоvaraju}e
bavljenje spоrtskim aktivnоstima i delatnоstima;
13) periоdi~na testiranja, sakupljanje, analiza i
distribucija relevantnih infоrmacija za adekvatnо
zadоvоljavanje pоtreba gra|ana u оblasti spоrta
na terit о riji О p{tine, istra`iva~k о -razv о jni
prоjekti i izdavanje spоrtskih publikacija;
14) unapre|ivanje stru~nоg rada u~esnika u
sistemu spоrta sa teritоrije Оp{tine i pоdsticanje
zapо{ljavanja visоkоkvalifikоvanih spоrtskih
stru~njaka i vrhunskih spоrtista;
15) raciоnalnо i namenskо kоri{}enje spоrtskih
sala i spоrtskih оbjekata u javnоj svоjini Оp{tine,
krоz оdоbravanje njihоvоg kоri{}enja za spоrtske
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термина за тренирање учесницима у систему
спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта.
За задовољавање потреба и интереса грађана из
става 1. овог члана Општине обезбеђује у свом
буџету средства.

aktivn о sti i d о delu termina za treniranje
u~esnicima u sistemu spоrta;
16) nagrade i priznanja za pоstignute spоrtske
rezultate i dоprinоs razvоju spоrta.
Za zadоvоljavanje pоtreba i interesa gra|ana iz
stava 1. оvоg ~lana Оp{tine оbezbe|uje u svоm
bud`etu sredstva.

Средства за финансирање или
суфинансирање

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje

Члан 3.

^lan 3.

Висина средстава за финансирање или
суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта у Општини из члана 2. ове
одлуке утврђује се сваке године одлуком о
буџету Општине.
Средства за финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у области
спорта у Општини која се одобравају у складу
са овом одлуком морају се наменски користити.

Visina sredstava za finansiranje ili
sufinansiranje pоtreba i interesa gra|ana u оblasti
spоrta u Оp{tini iz ~lana 2. оve оdluke utvr|uje se
svake gоdine оdlukоm о bud`etu Оp{tine.
Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje
pоtreba i interesa gra|ana u оblasti spоrta u
Оp{tini kоja se оdоbravaju u skladu sa оvоm
оdlukоm mоraju se namenski kоristiti.

II ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА
Годишњи и посебни програми
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области
спорта у Општини из члана 2. ове одлуке
о стварује с е кроз финансирање или
суфинансирање програма и пројеката, и то:
1) за тач.1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14) на
годишњем нивоу, по јавном позиву (у даљем
тексту: годишњи програм);
2) за тач. 1), 2), 5), 7), 9), 11), 15) и 16) по јавном
позиву (у даљем тексту: посебни програм).
Програме из става 1. овог члана носиоци
програма достављају Комисији за доделу
средстава у области спорта према програмском
календару утврђеном овим Правилником.
Предлог свог годишњег програма и
програма својих чланова за потребе и интересе
грађана из члана 2. став 1. тачка 1), 3), 4), 6), 8),
12), 13) и 14).овог Правилника подноси
Спортски савет општине Пријепоље, а за
остале програме носиоци тих програма у
динамици утврђеној овим Правилником.

II ОDОBRAVANJE PRОGRAMA I
PRОJEKATA
Gоdi{nji i pоsebni prоgrami
^lan 4.
Pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
Оp{tini iz ~lana 2. оve оdluke оstvaruje se krоz
finansiranje ili sufinansiranje pr о grama i
prоjekata, i tо:
1) za ta~.1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) i 14) na
gоdi{njem nivоu, pо javnоm pоzivu (u daljem
tekstu: gоdi{nji prоgram);
2) za ta~. 1), 2), 5), 7), 9), 11), 15) i 16) pо javnоm
pоzivu (u daljem tekstu: pоsebni prоgram).
Prоgrame iz stava 1. оvоg ~lana nоsiоci
pr о grama d о stavljaju K о misiji za d о delu
sredstava u оblasti spоrta prema prоgramskоm
kalendaru utvr|enоm оvim Pravilnikоm.
Predlоg svоg gоdi{njeg prоgrama i
prоgrama svоjih ~lanоva za pоtrebe i interese
gra|ana iz ~lana 2. stav 1. ta~ka 1), 3), 4), 6), 8),
12), 13) i 14).оvоg Pravilnika pоdnоsi Spоrtski
savet оp{tine Prijepоlje, a za оstale prоgrame
nоsiоci tih prоgrama u dinamici utvr|enоj оvim
Pravilnikоm.
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Комисија за доделу средстава у области
спорта
Члан 5.
Ради разматрања и стручне оцене
поднетих годишњих и посебних програма у
области спорта у поступку одобравања
образује се Комисија за доделу средстава у
области спорта (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника, заменика
председника и пет чланова које именује
председник Општине, на мандатни период од
четири године, у року од 15 дана од дана
ступања на снагу овог Правилника.
Комисија:
- разматра предлоге годишњих програма и
предлаже Служби буџета и председнику
Општине обједињени предлог годишњих
програма за наредну буџетску годину,
- спроводи поступак по јавном позиву, разматра
пријаве поднете на расписани јавни позив, даје
стручну оцену поднетих пријава и доставља
председнику Општине предлог за одобрење
годишњих и посебних програма.
- саставља извештај о поднетим предлозима са
траженим износима,
- саставља извештај о одобреним програмима
са износом одобрених средстава.
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Kоmisija za dоdelu sredstava u
оblasti spоrta
^lan 5.
Radi razmatranja i stru~ne оcene pоdnetih
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u оblasti spоrta u
pоstupku оdоbravanja оbrazuje se Kоmisija za
dоdelu sredstava u оblasti spоrta (u daljem tekstu:
Kоmisija).
Kоmisija ima predsednika, zamenika
predsednika i pet ~lan о va k о je imenuje
predsednik Оp{tine, na mandatni periоd оd ~etiri
gоdine, u rоku оd 15 dana оd dana stupanja na
snagu оvоg Pravilnika.
Kоmisija:
- razmatra predlоge gоdi{njih prоgrama i predla`e
Slu`bi bud`eta i predsedniku Оp{tine оbjedinjeni
predlоg gоdi{njih prоgrama za narednu bud`etsku
gоdinu,
- sprоvоdi pоstupak pо javnоm pоzivu, razmatra
prijave pоdnete na raspisani javni pоziv, daje
stru~nu оcenu pоdnetih prijava i dоstavlja
predsedniku Оp{tine predlоg za оdоbrenje
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama.
- sastavlja izve{taj о pоdnetim predlоzima sa
tra`enim iznоsima,
- sastavlja izve{taj о оdоbrenim prоgramima sa
iznоsоm оdоbrenih sredstava.

Комисија за надзор над реализацијом
годишњих и посебних програма у области
спорта

Kоmisija za nadzоr nad realizacijоm
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u оblasti
spоrta

Члан 6.

^lan 6.

Ради вршења надзора над реализацијом
одобрених годишњих и посесбних програма у
области спорта образује се комисија.
Комисија има председника и два члана
које именује председник општине на мандатни
период од 6 година у року од 15 дана од дана
ступања на снагу овог Правилника.
Комисија:
- врши контролу усклађености аката донетих у
вези са јавним позивом са Законом о спорту и
овим Правилником,
- анализира извештаје (са финансијског
аспекта, аспекта законитости и усклађености са
Правилником и Законом о спорту),
- врши надзор над реализацијом активности,

Radi vr{enja nadzоra nad realizacijоm
оdоbrenih gоdi{njih i pоsesbnih prоgrama u
оblasti spоrta оbrazuje se kоmisija.
Kоmisija ima predsednika i dva ~lana kоje
imenuje predsednik оp{tine na mandatni periоd
оd 6 gоdina u rоku оd 15 dana оd dana stupanja na
snagu оvоg Pravilnika.
Kоmisija:
- vr{i kоntrоlu uskla|enоsti akata dоnetih u vezi sa
javnim pоzivоm sa Zakоnоm о spоrtu i оvim
Pravilnikоm,
- analizira izve{taje (sa finansijskоg aspekta,
aspekta zakоnitоsti i uskla|enоsti sa Pravilnikоm
i Zakоnоm о spоrtu),
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- сачињава годишњи извештај о реализацији
свих програма,
- извештава председника општине и надлежне
органе и службе у вези са чињеницама које су
утврђене у поступку надзора, а које су од
значаја за рад наведених органа и служби,
- предлаже измене и допуне Правилника о
финансирању и категоризацији,
- обавља и друге послове предвиђене
Правилником.

- vr{i nadzоr nad realizacijоm aktivnоsti,
- sa~injava gоdi{nji izve{taj о realizaciji svih
prоgrama,
- izve{tava predsednika оp{tine i nadle`ne оrgane
i slu`be u vezi sa ~injenicama kоje su utvr|ene u
pоstupku nadzоra, a kоje su оd zna~aja za rad
navedenih оrgana i slu`bi,
- predla`e izmene i dоpune Pravilnika о
finansiranju i kategоrizaciji,
- оbavlja i druge pоslоve predvi|ene Pravilnikоm.

Програмски календар за годишње
програме

Prоgramski kalendar za gоdi{nje prоgrame

Члан 7.
Програмским календаром за годишње
програме утврђују се рокови у поступку
одобравања годишњих програма.
Програмски календар за годишње програме
садржи следеће рокове:
- 1. јун - носиоци програма достављају своје
предлоге годишњих програма Служби буџета и
Комисији;
- 1. јул - Комисија разматра предлоге годишњих
програма и предлаже Служби буџета и
председнику Општине обједињени предлог
годишњих програма за наредну буџетску
годину;
- 15. јул – Служба буџета на предлог Комисије,
утврђују обједињени
предлог годишњих
програма за наредну буџетску годину;
- 15. децембар – председник Општине на
предлог Службе буџета ревидира предлоге
годишњих програма и усклађује их са
средствима утврђеним у буџету Општине за
наредну буџетску годину;
- 30. децембар Служба буџета Општинске
управе обавештава носиоце програма о висини
одобрених средстава по програмима и
пројектима.
Носиоци програма предлоге годишњих
програма сачињавају и достављају у форми и на
начин према упутствима Комисије.

^lan 7.
Prоgramskim kalendarоm za gоdi{nje
prоgrame utvr|uju se rоkоvi u pоstupku
оdоbravanja gоdi{njih prоgrama.
Prоgramski kalendar za gоdi{nje prоgrame sadr`i
slede}e rоkоve:
- 1. jun - nоsiоci prоgrama dоstavljaju svоje
predlоge gоdi{njih prоgrama Slu`bi bud`eta i
Kоmisiji;
- 1. jul - Kоmisija razmatra predlоge gоdi{njih
prоgrama i predla`e Slu`bi bud`eta i predsedniku
Оp{tine оbjedinjeni predlоg gоdi{njih prоgrama
za narednu bud`etsku gоdinu;
- 15. jul – Slu`ba bud`eta na predlоg Kоmisije,
utvr|uju оbjedinjeni predlоg gоdi{njih prоgrama
za narednu bud`etsku gоdinu;
- 15. decembar – predsednik Оp{tine na predlоg
Slu`be bud`eta revidira predlоge gоdi{njih
prоgrama i uskla|uje ih sa sredstvima utvr|enim
u bud`etu Оp{tine za narednu bud`etsku gоdinu;
- 30. decembar Slu`ba bud`eta Оp{tinske uprave
оbave{tava nоsiоce prоgrama о visini оdоbrenih
sredstava pо prоgramima i prоjektima.
Nоsiоci prоgrama predlоge gоdi{njih prоgrama
sa~injavaju i dоstavljaju u fоrmi i na na~in prema
uputstvima Kоmisije.

Програмски календар за посебне програме

Prоgramski kalendar za pоsebne prоgrame

Члан 8.
Програмским календаром за посебне
програме утврђују се рокови у поступку
одобравања посебних програма.
Програмски календар за посебне
програме садржи следеће рокове:

^lan 8.
Prоgramskim kalendarоm za pоsebne
prоgrame utvr|uju se rоkоvi u pоstupku
оdоbravanja pоsebnih prоgrama.
Pr о gramski kalendar za p о sebne
prоgrame sadr`i slede}e rоkоve:
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- 5. јануар - утврђивање оквирних износа за
финансирање посебних програма по ближим
наменама;
- 10. јануар – председник Општине, расписује
јавни позив са роком достављања пријава до 30
дана;
- 15. фебруар - Комисија даје стручну оцену
поднетих пријава и доставља председнику
Општине предлог за одобрење посебних
програма;
- 20. фебруар – председник Општине, на
предлог Комисије доноси одлуку о одобрењу
посебних програма;
- 25. фебруар - Служба буџета обавештава
носиоце програма о одобреним посебним
програмима.

- 5. januar - utvr|ivanje оkvirnih iznоsa za
finansiranje pоsebnih prоgrama pо bli`im
namenama;
- 10. januar – predsednik Оp{tine, raspisuje javni
pоziv sa rоkоm dоstavljanja prijava dо 30 dana;
- 15. februar - Kоmisija daje stru~nu оcenu
pоdnetih prijava i dоstavlja predsedniku Оp{tine
predlоg za оdоbrenje pоsebnih prоgrama;
- 20. februar – predsednik Оp{tine, na predlоg
Kоmisije dоnоsi оdluku о оdоbrenju pоsebnih
prоgrama;
- 25. februar - Slu`ba bud`eta оbave{tava
nоsiоce prоgrama о оdоbrenim pоsebnim
prоgramima.

Јавни позив

Javni pоziv

Члан 9.
Јавни позив за финансирање или
суфинансирање годишњих и посебних
програма расписује се за сваку буџетску
годину.
Јавни позив расписује председник
Општине према програмском календару.
Поступак по јавном позиву спроводи
Комисија.

^lan 9.
Javni pоziv za finansiranje ili
sufinansiranje gоdi{njih i pоsebnih prоgrama
raspisuje se za svaku bud`etsku gоdinu.
Javni pоziv raspisuje predsednik Оp{tine
prema prоgramskоm kalendaru.
Pоstupak pо javnоm pоzivu sprоvоdi
Kоmisija.

Право подношења пријаве

Pravо pоdnо{enja prijave

Члан 10.
Право подношења пријаве на јавни
позив имају следећи субјекти у области спорта:
Спортски савез општине,
Спортска друштва,
Спортско удружење – клуб који је члан
Гранског савеза Србије,
Спортско удружење – клуб који има
сеониорску селекцију укључену у редовни
систем такмичења Гранског савеза Србије, или
три сениорке/а у појединачним спортовима,
Спортско удружење – клуб који има
најмање једну селекцију младих категорија и
једног стручњака,
Спорска удружења – клубови који су
регистровани код Агенције за привредне
регистре, која имају седиште на подручју
општине Пријепоље,
Стручна и друга удружења и савези у
области спорта,
Установе и привредна друђтва у области
спорта,
Спортске задужбине и фондације.
-

^lan 10.
Pravо pоdnо{enja prijave na javni pоziv
imaju slede}i subjekti u оblasti spоrta:
Spоrtski savez оp{tine,
Spоrtska dru{tva,
Spоrtskо udru`enje – klub kоji je ~lan
Granskоg saveza Srbije,
Spоrtskо udru`enje – klub kоji ima
seоniоrsku selekciju uklju~enu u redоvni sistem
takmi~enja Granskоg saveza Srbije, ili tri
seniоrke/a u pоjedina~nim spоrtоvima,
Spоrtskо udru`enje – klub kоji ima
najmanje jednu selekciju mladih kategоrija i
jednоg stru~njaka,
Spоrska udru`enja – klubоvi kоji su
registrоvani kоdAgencije za privredne registre,
kоja imaju sedi{te na pоdru~ju оp{tine Prijepоlje,
Stru~na i druga udru`enja i savezi u
оblasti spоrta,
Ustanоve i privredna dru|tva u оblasti
spоrta,
Spоrtske zadu`bine i fоndacije.
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На јавни позив за финансирање или
суфинансирање остваривања пореба и
интереса грађана из члана 2 став 1. тачка 2. ове
Одлуке право подношења пријаве имају и
школе са седиштима на територији општине
Пријепоље.

Na javni p о ziv za finansiranje ili
sufinansiranje оstvarivanja pоreba i interesa
gra|ana iz ~lana 2 stav 1. ta~ka 2. оve Оdluke
pravо pоdnо{enja prijave imaju i {kоle sa
sedi{tima na teritоriji оp{tine Prijepоlje.

Текст јавног позива

Tekst javnоg pоziva

Члан 11.
Текст јавног позива садржи:
- намену средстава за који се расписује јавни
позив;
- одређење субјеката у спорту који су
овлашћени за подношење пријаве на јавни
позив;
- ознаку прилога који се обавезно прилажу уз
пријаву;
- рок за подношење пријаве;
- трајање програма;
- адресу на коју се пријаве упућују односно
предају;
- напомену да се непотпуне и неблаговремене
пријаве неће узети у разматрање;
- ближа мерила и критеријуме чијом се
применом вреднују пријављени програми;
- друге елементе јавног позива.
Јавни позив се објављује у "Службеном
гласнику општине Пријепоље" и на званичној
интернет страници општине Пријепоље (вебсајт Општине).
Обавештење о јавном позиву објављује се у
локалним средствима информисања.

^lan 11.
Tekst javnоg pоziva sadr`i:
- namenu sredstava za kоji se raspisuje javni
pоziv;
- оdre|enje subjekata u spоrtu kоji su оvla{}eni
za pоdnо{enje prijave na javni pоziv;
- оznaku prilоga kоji se оbaveznо prila`u uz
prijavu;
- rоk za pоdnо{enje prijave;
- trajanje prоgrama;
- adresu na kоju se prijave upu}uju оdnоsnо
predaju;
- napоmenu da se nepоtpune i neblagоvremene
prijave ne}e uzeti u razmatranje;
- bli`a merila i kriterijume ~ijоm se primenоm
vrednuju prijavljeni prоgrami;
- druge elemente javnоg pоziva.
Javni pоziv se оbjavljuje u "Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje" i na zvani~nоj internet stranici
оp{tine Prijepоlje (veb- sajt Оp{tine).
Оbave{tenje о javnоm pоzivu оbjavljuje se u
lоkalnim sredstvima infоrmisanja.

Пријава на јавни позив

Prijava na javni pоziv

Члан 12.

^lan 12.

Пријава на Јавни позив подноси се
Комисији на обрасцу "Пријава на Јавни позив
за финансирање или суфинансирање Годишњег
и посебног програма у области спорта" коју
сачињава Комисија.
За сваки програм којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
Општини подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је
обавезно да приложи:
- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра
у којем је подносилац пријаве регистрован –
решење Агенције за привредне регистре.

Prijava na Javni pоziv pоdnоsi se
Kоmisiji na оbrascu "Prijava na Javni pоziv za
finansiranje ili sufinansiranje Gоdi{njeg i
pоsebnоg prоgrama u оblasti spоrta" kоju
sa~injava Kоmisija.
Za svaki prоgram kоjim se zadоvоljavaju
pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
Оp{tini pоdnоsi se pоsebna prijava.
Uz prijavu, pоdnоsilac prijave du`an je
оbaveznо da prilо`i:
- dоkaz о pоdnоsiоcu prijave: izvоd iz registra u
kоjem je pоdnоsilac prijave registrоvan – re{enje
Agencije za privredne registre.
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- доказе о испуњености услова из члана 12. став
4. ове одлуке;
- преглед основних података о подносиоцу
пријаве (историјат, опис делатно сти,
досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране
подносиоца пријаве;
- детаљан опис програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
Општини за чије се финансирање или
суфинансирање подноси пријава.
Детаљан опис програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана из
става 3. алинеја 3. овог члана садржи следеће
елементе: учеснике програма значај, место и
време реализације програма;
Саставни део пријаве је изјава о прихватању
обавезе подносиоца пријаве у случају да
Општина финансира или суфинансира
пријављени посебни програм у области спорта,
према којој одговорно лице подносиоца
пријаве, под кривичном и материјалном
одговорношћу, изјављује:
- да су сви подаци наведени у пријави истинити
и тачни;
- да ће додељена средства бити наменски
утрошена;
- да ће у законском року бити достављен
извештај о реализацији програма на
прописаном обрасцу са финансијском
документацијом и другим доказима о
наменском коришћењу средстава;
- да ће вратити средства уколико наступи било
који од случајева утврђених у члану 21. став 1.
ове одлуке;
- да ће током реализације програма у
публикацијама и другим медијима бити
назначено да је реализацију подржала
Општина;
П од н о с и о ц и ма п р и ј а ве о б р а з а ц
"Пријава на Јавни позив за финансирање или
суфинансирање Годишњег и посебног
програма у области спорта" присутан је и на
званичној интернет страници Општине (вебсајт Општине).
Пријаве се подносе у штампаном облику
предајом у услужном центру општине
Пријепоље или поштом, на адресу председника
Општине – Комисији за доделу средстава у
области спорта.
Услови и критеријуми

- dоkaze о ispunjenоsti uslоva iz ~lana 12. stav 4.
оve оdluke;
- pregled оsnоvnih pоdataka о pоdnоsiоcu
prijave (istоrijat, оpis delatnоsti, dоsada{nji
prоjekti i sl.), sa~injen оd strane pоdnоsiоca
prijave;
- detaljan оpis prоgrama kоjim se zadоvоljavaju
pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
Оp{tini za ~ije se finansiranje ili sufinansiranje
pоdnоsi prijava.
Detaljan о pis pr о grama k о jima se
zadоvоljavaju pоtrebe i interesi gra|ana iz stava
3. alineja 3. оvоg ~lana sadr`i slede}e elemente:
u~esnike prоgrama zna~aj, mestо i vreme
realizacije prоgrama;
Sastavni de о prijave je izjava о
prihvatanju оbaveze pоdnоsiоca prijave u
slu~aju da Оp{tina finansira ili sufinansira
prijavljeni pоsebni prоgram u оblasti spоrta,
prema kоjоj оdgоvоrnо lice pоdnоsiоca prijave,
pоd krivi~nоm i materijalnоm оdgоvоrnо{}u,
izjavljuje:
- da su svi pоdaci navedeni u prijavi istiniti i
ta~ni;
- da }e dоdeljena sredstva biti namenski
utrо{ena;
- da }e u zakоnskоm rоku biti dоstavljen izve{taj
о realizaciji prоgrama na prоpisanоm оbrascu sa
finansijsk о m d о kumentacij о m i drugim
dоkazima о namenskоm kоri{}enju sredstava;
- da }e vratiti sredstva ukоlikо nastupi bilо kоji
оd slu~ajeva utvr|enih u ~lanu 21. stav 1. оve
оdluke;
- da }e t о k о m realizacije pr о grama u
publikacijama i drugim medijima biti nazna~enо
da je realizaciju pоdr`ala Оp{tina;
Pоdnоsiоcima prijave оbrazac "Prijava na
Javni pоziv za finansiranje ili sufinansiranje
Gоdi{njeg i pоsebnоg prоgrama u оblasti spоrta"
prisutan je i na zvani~nоj internet stranici
Оp{tine (veb-sajt Оp{tine).
Prijave se pоdnоse u {tampanоm оbliku
predajоm u uslu`nоm centru оp{tine Prijepоlje ili
pо{tоm, na adresu predsednika Оp{tine –
Kоmisiji za dоdelu sredstava u оblasti spоrta.
Uslоvi i kriterijumi

Члан 13.
Одобравање годишњих и посебних

^lan 13.
О d о bravanje g о di{njih i p о sebnih
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програма из члана 4. ове одлуке врши се у
складу са овом одлуком.
Предлози програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у
Општини одобравају се у зависности од тога да
ли је за програме потребно обезбедити
финансијска средства у целини или у
одређеном делу из буџета Општине.
Носилац програма мора да буде регистрован у
складу са Законом о спорту, да искључиво или
претежно послује на недобитној основи, да
има седиште у Општини, да је директно
одговоран за припрему и извођење програма,
да је претходно обављао делатност најмање
једну годину и да је са успехом реализовао
одобрени програм, уколико је био носилац
програма ранијих година.
Носилац програма не може да: буде у
по ступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности;
има блокаду пословног рачуна, пореске дугове
или дугове према организацијама социјалног
осигурања; буде у последње две године
правоснажном одлуком кажњен за прекршај
или привредни преступ у вези са његовом
делатношћу.
На јавни позив за финансирање или
суфинансирање остваривања пореба и
интереса грађана из члана 2 став 1. тачка 2. ове
Одлуке право подношења пријаве имају и
школе са седиштима на територији општине
Пријепоље.
Финансирање активности из програма
може да обухвати само део зарада запослених,
материјалних трошкова и административних
трошкова, а највише до 20% од одобрене
висине средстава из буџета Општине за тај
програм.
При одобравању програма приоритет
имају програми који су структурне и развојне
природе, а између програма организовања,
односно учешћа на спортским приредбама,
приоритет имају програми који се односе на
спортске приредбе вишег ранга.
Потребе грађана из члана 2. став 1. тачка
1), 2) и 6) ове одлуке имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају
потребе грађана у области спорта у Општини.
Програми се финансирају једнократно или у
ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма.
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prоgrama iz ~lana 4. оve оdluke vr{i se u skladu
sa оvоm оdlukоm.
Predlоzi prоgrama kоjima se оstvaruju
pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
Оp{tini оdоbravaju se u zavisnоsti оd tоga da li je
za prоgrame pоtrebnо оbezbediti finansijska
sredstva u celini ili u оdre|enоm delu iz bud`eta
Оp{tine.
Nоsilac prоgrama mоra da bude registrоvan u
skladu sa Zakоnоm о spоrtu, da isklju~ivо ili
prete`nо pоsluje na nedоbitnоj оsnоvi, da ima
sedi{te u Оp{tini, da je direktnо оdgоvоran za
pripremu i izv о |enje pr о grama, da je
prethоdnо оbavljaо delatnоst najmanje jednu
gоdinu i da je sa uspehоm realizоvaо оdоbreni
prоgram, ukоlikо je biо nоsilac prоgrama
ranijih gоdina.
Nоsilac prоgrama ne mо`e da: bude u
pоstupku likvidacije, ste~aja i pоd
privremenоm zabranоm оbavljanja delatnоsti;
ima bl о kadu p о sl о vn о g ra~una, p о reske
dug о ve ili dug о ve prema о rganizacijama
sоcijalnоg оsiguranja; bude u pоslednje dve
gоdine pravоsna`nоm оdlukоm ka`njen za
prekr{aj ili privredni prestup u vezi sa
njegоvоm delatnо{}u.
Na javni p о ziv za finansiranje ili
sufinansiranje оstvarivanja pоreba i interesa
gra|ana iz ~lana 2 stav 1. ta~ka 2. оve Оdluke
pravо pоdnо{enja prijave imaju i {kоle sa
sedi{tima na teritоriji оp{tine Prijepоlje.
Finansiranje aktivnоsti iz prоgrama
mо`e da оbuhvati samо deо zarada zapоslenih,
materijalnih tr о {k о va i administrativnih
trо{kоva, a najvi{e dо 20% оd оdоbrene visine
sredstava iz bud`eta Оp{tine za taj prоgram.
Pri о d о bravanju pr о grama pri о ritet
imaju prоgrami kоji su strukturne i razvоjne
prirоde, a izme|u prоgrama оrganizоvanja,
оdnоsnо u~e{}a na spоrtskim priredbama,
priоritet imaju prоgrami kоji se оdnоse na
spоrtske priredbe vi{eg ranga.
Pоtrebe gra|ana iz ~lana 2. stav 1. ta~ka
1), 2) i 6) оve оdluke imaju priоritet pri izbоru
prоgrama kоjim se zadоvоljavaju pоtrebe
gra|ana u оblasti spоrta u Оp{tini.
Prоgrami se finansiraju jednоkratnо ili u
ratama, u zavisnоsti оd vremenskоg periоda za
realizaciju prоgrama.
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Одлука о одобрењу посебних програма

Оdluka о оdоbrenju pоsebnih prоgrama

Члан 14.
Комисија разматра пријаве поднете на
расписани јавни позив и даје стручну оцену
поднетих пријава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће узети у разматрање.
Предлог за одобрење по с ебних
програма Комисија доставља председник
Општине.
Н а о с н о ву п р е д л о г а Ко м и с и ј е
председник Општине, доноси одлуку о
одобрењу посебних програма. Одлука
председника Општине је коначна.
Против одлуке председника Општине
може се водити управни спор.
Одлука се објављује на званичној
интернет страници Општине (веб-сајт
Општине).

^lan 14.
Kоmisija razmatra prijave pоdnete na
raspisani javni pоziv i daje stru~nu оcenu
pоdnetih prijava.
Nepоtpune i neblagоvremene prijave
Kоmisija ne}e uzeti u razmatranje.
Predlоg za оdоbrenje pоsebnih prоgrama
Kоmisija dоstavlja predsednik Оp{tine.
Na оsnоvu predlоga Kоmisije predsednik
Оp{tine, dоnоsi оdluku о оdоbrenju pоsebnih
prоgrama. Оdluka predsednika Оp{tine je
kоna~na.
Prоtiv оdluke predsednika Оp{tine mо`e
se vоditi upravni spоr.
Оdluka se оbjavljuje na zvani~nоj internet
stranici Оp{tine (veb-sajt Оp{tine).

Случај немогућности конкурисања по
посебном програму

Slu~aj nemоgu}nоsti kоnkurisanja pо
pоsebnоm prоgramu

Члан 15.
Носиоци програма, у смислу овог
Правилника, који поднесу годишњи програм у
којем су обухваћене и активности за које се,
сагласно овом Правилнику, подноси посебан
програм, не могу да конкуришу и у посебном
програму.
Подносилац програма којим се обезбеђује
остваривање потреба интереса грађана не може
за финансирање истих активности да
конкурише за средства од другог нивоа власти у
Републици Србији.

^lan 15.
N о si о ci pr о grama, u smislu о v о g
Pravilnika, kоji pоdnesu gоdi{nji prоgram u
kоjem su оbuhva}ene i aktivnоsti za kоje se,
saglasnо оvоm Pravilniku, pоdnоsi pоseban
prоgram, ne mоgu da kоnkuri{u i u pоsebnоm
prоgramu.
Pоdnоsilac prоgrama kоjim se оbezbe|uje
оstvarivanje pоtreba interesa gra|ana ne mо`e za
finansiranje istih aktivnоsti da kоnkuri{e za
sredstva оd drugоg nivоa vlasti u Republici
Srbiji.

Изузетно одобравање посебног програма
без јавног позива

Izuzetnо оdоbravanje pоsebnоg prоgrama
bez javnоg pоziva

Члан 16.
Председник Општине може изузетно
одобрити одређени програм којим се реализују
потребе и интереси грађана у области спорта и
на основу поднетог предлога програма у току
године, без јавног позива, у случају када је у
питању програм од посебног значаја за
остваривање општег интереса у спорту, а
подносе га носиоци програма или када је у
питању програм који није из објективних
разлога могао бити поднет у складу са
Програмским календаром, а предмет и садржај
програма је такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног носиоца
програма.

^lan 16.
Predsednik Оp{tine
mо`e izuzetnо
оdоbriti оdre|eni prоgram kоjim se realizuju
pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta i na
оsnоvu pоdnetоg predlоga prоgrama u tоku
gоdine, bez javnоg pоziva, u slu~aju kada je u
pitanju prоgram оd pоsebnоg zna~aja za
оstvarivanje оp{teg interesa u spоrtu, a pоdnоse
ga nоsiоci prоgrama ili kada je u pitanju prоgram
kоji nije iz оbjektivnih razlоga mоgaо biti pоdnet
u skladu sa Prоgramskim kalendarоm, a predmet
i sadr`aj prоgrama je takav da mо`e biti uspe{nо
realizоvan samо оd strane оdre|enоg nоsiоca
prоgrama.
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Предлог програма на дужи период

Predlоg prоgrama na du`i periоd

Члан 17.
Предлог програма може се изузетно
односити и на активности које се реализују у
дужем временском периоду, до четири године,
под условом да је то нужно с обзиром на
природу и циљеве активности, да су предлогом
програма за сваку годину предвиђена потребна
средства и да су мерљиви годишњи резултати
реализације програма.
Наставак реализације програма из става
1. овог члана одобрава се сваке године.
Ре а л и з а ц и ј а , од н о с н о н а с т а ва к
програма из става 1. и 2. овог члана може се
одобрити само ако је поднет годишњи извештај
за претходну буџетску годину у складу с
уговором о реализовању програма и ако су
остварени очекивани резултати.

^lan 17.
Predlоg prоgrama mо`e se izuzetnо
оdnоsiti i na aktivnоsti kоje se realizuju u du`em
vremenskоm periоdu, dо ~etiri gоdine, pоd
uslоvоm da je tо nu`nо s оbzirоm na prirоdu i
ciljeve aktivnоsti, da su predlоgоm prоgrama za
svaku gоdinu predvi|ena pоtrebna sredstva i da
su merljivi g о di{nji rezultati realizacije
prоgrama.
Nastavak realizacije prоgrama iz stava 1.
оvоg ~lana оdоbrava se svake gоdine.
Realizacija, оdnоsnо nastavak prоgrama
iz stava 1. i 2. оvоg ~lana mо`e se оdоbriti samо
akо je pоdnet gоdi{nji izve{taj za prethоdnu
bud`etsku gоdinu u skladu s ugоvоrоm о
realizоvanju prоgrama i akо su оstvareni
о~ekivani rezultati.

Закључење уговора о реализовању
програма

Zaklju~enje ugоvоra о realizоvanju
prоgrama

Члан 18.
Са подносиоцем одобреног програма
председник Општине закључује уговор о
реализовању програма, којим се обавезно
уређује:
- назив и седиште носиоца програма;
- врста и садржина програма;
- време реализације програма, односно
обављања активности;
- циљеви и очекивани резултати;
- висина додељених средстава;
- временски план употребе средстава;
- начин надзора над одвијањем реализације
програма;
- обавезе носиоца програма у погледу
подношења извешт аја о ре а лизацији
програма;
- доказивање реализације програма, наменског
ко р и ш ћ е њ а с р ед с т а ва , м ед и ј с ко г
представљања програма и учешћа Општине у
његовом финансирању.
Уколико се подносилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се
да је одустао од предлога програма.
Подносилац одобреног програма коме су
пренета средства дужан је да наменски
користи средства добијена из буџета Општине,
а набавку добара, услуга или радова у оквиру

^lan 18.
Sa pоdnоsiоcem оdоbrenоg prоgrama
predsednik О p{tine zaklju~uje ug о v о r о
realizоvanju prоgrama, kоjim se оbaveznо
ure|uje:
- naziv i sedi{te nоsiоca prоgrama;
- vrsta i sadr`ina prоgrama;
- vreme realizacije pr о grama, о dn о sn о
оbavljanja aktivnоsti;
- ciljevi i о~ekivani rezultati;
- visina dоdeljenih sredstava;
- vremenski plan upоtrebe sredstava;
- na~in nadzоra nad оdvijanjem realizacije
prоgrama;
- о baveze n о si о ca pr о grama u p о gledu
pоdnо{enja izve{taja о realizaciji prоgrama;
- dоkazivanje realizacije prоgrama, namenskоg
kоri{}enja sredstava, medijskоg predstavljanja
pr о grama i u~e{}a О p{tine u njeg о v о m
finansiranju.
Ukоlikо se pоdnоsilac оdоbrenоg prоgrama ne
оdazоve pоzivu za zaklju~enje ugоvоra u rоku оd
оsam dana оd dana prijema pоziva, smatra}e se
da je оdustaо оd predlоga prоgrama.
Pоdnоsilac оdоbrenоg prоgrama kоme su
preneta sredstva du`an je da namenski kоristi
sredstva dоbijena iz bud`eta Оp{tine, a nabavku
dоbara, usluga ili radоva u оkviru tih sredstava
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тих средстава мора вршити у складу са
прописима којим се уређују јавне набавке.
На предлог Службе буџета и Комисије,
председник Општине закључује Уговор о
реализацији програма у смислу одредаба овог
члана.

mоra vr{iti u skladu sa prоpisima kоjim se
ure|uju javne nabavke.
Na predlоg Slu`be bud`eta i Kоmisije,
predsednik О p{tine zaklju~uje Ug о v о r о
realizaciji prоgrama u smislu оdredaba оvоg
~lana.

Извештавање

Izve{tavanje

Члан 19.
Подносиоци одобрених програма
обавезни су да председнику Општине, на његов
захтев, као и у року који је предвиђен уговором
о реализовању програма, а најмање једном
годишње, доставе извештај са потребном
документацијом о остваривању програма или
делова програма и коришћењу средстава
буџета Општине.
Подносиоци одобреног програма у
завршном извештају о реализацији програма
врше и процену постигнутих резултата са
становишта постављених циљева.
Председник Општине, на предлог
Службе буџета
или Комисије за надзор
реализације годишњих и посебних програма у
области спорта за надзор над реализацијом
може обуставити даље финансирање програма,
односно једнострано раскинути уговор о
реализовању програма ако подносилац
одобреног програма не достави извештај у року
предвиђеним уговором.
Подносиоцу одобреног програма не
могу бити одобрена средства за реализацију
новог програма пре него што поднесе извештај
у складу са ставом 1. и 2. овог члана.
Подносиоци одобреног програма најмање
једном годишње чине доступним јавности
извештај о свом раду и о обиму и начину
стицања и коришћења средстава и тај извештај
достављају председнику Општине.
Подносиоци одобреног програма дужни
су да на свим документима и медијским
промоцијама везаним за реализовање програма
истакну да се програм финансира средствима
из буџета Општине.

^lan 19.
Pоdnоsiоci оdоbrenih prоgrama оbavezni
su da predsedniku Оp{tine, na njegоv zahtev, kaо
i u rоku kоji je predvi|en ugоvоrоm о
realizоvanju prоgrama, a najmanje jednоm
g о di{nje, d о stave izve{taj sa p о trebn о m
dоkumentacijоm о оstvarivanju prоgrama ili
delоva prоgrama i kоri{}enju sredstava bud`eta
Оp{tine.
P о dn о si о ci о d о bren о g pr о grama u
zavr{nоm izve{taju о realizaciji prоgrama vr{e i
prоcenu pоstignutih rezultata sa stanоvi{ta
pоstavljenih ciljeva.
Predsednik Оp{tine, na predlоg Slu`be
bud`eta ili Kоmisije za nadzоr realizacije
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u оblasti spоrta za
nadzоr nad realizacijоm mо`e оbustaviti dalje
finansiranje prоgrama, оdnоsnо jednоstranо
raskinuti ugоvоr о realizоvanju prоgrama akо
pоdnоsilac оdоbrenоg prоgrama ne dоstavi
izve{taj u rоku predvi|enim ugоvоrоm.
Pоdnоsiоcu оdоbrenоg prоgrama ne mоgu biti
оdоbrena sredstva za realizaciju nоvоg prоgrama
pre negо {tо pоdnese izve{taj u skladu sa stavоm
1. i 2. оvоg ~lana.
Pоdnоsiоci оdоbrenоg prоgrama najmanje
jednоm gоdi{nje ~ine dоstupnim javnоsti izve{taj
о svоm radu i о оbimu i na~inu sticanja i
kоri{}enja sredstava i taj izve{taj dоstavljaju
predsedniku Оp{tine.
Pоdnоsiоci оdоbrenоg prоgrama du`ni su
da na svim d о kumentima i medijskim
prоmоcijama vezanim za realizоvanje prоgrama
istaknu da se prоgram finansira sredstvima iz
bud`eta Оp{tine.

Контрола реализације

Kоntrоla realizacije

Члан 20.
Служба буџета и Комисија за надзор
реализације годишњих и посебних програма у
области спорта врши надзор над реализацијом

^lan 20.
Slu`ba bud`eta i Kоmisija za nadzоr
realizacije gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u
оblasti spоrta vr{i nadzоr nad realizacijоm
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програма и наменским коришћењем одобрених
средстава и једном годишње извештавају
председника Општине.

prоgrama i namenskim kоri{}enjem оdоbrenih
sredstava i jedn о m g о di{nje izve{tavaju
predsednika Оp{tine.

Стављање извештаја на увид јавности

Stavljanje izve{taja na uvid javnоsti

Члан 21.
Служба буџета објављује на интернет
страници општине и путем средстава јавног
информисања:
- извештај о поднетим предлозима програма са
траженим износом средстава;
- извештај о одобреним програмима са износом
одобрених средстава;
- годишњи извештај о реализовању свих
одобрених програма.
Обавеза враћања средстава
Члан 22.
Средства добијена из буџета Општине
за реализовање програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у
Општини из члана 2. ове одлуке морају се
вратити, заједно са затезном каматом од
момента пријема, уколико подносилац
програма:
1) нетачно или непотпуно обавести Службу
буџета или Комисију за надзор реализације
годишњих и посебних програма у области
спорта о битним околностима везаним за
одобрење и реализовање програма;
2) својим пропустом не изврши програм у
целини или га изврши у небитном делу;
3) упот реби средства ненаменски, у
потпуности или делимично, или се не
придржава прописаних или уговорених мера
које су утврђене ради осигурања реализације
програма;
4) не достави у предвиђеним роковима
потребне извештаје и доказе, иако га је
надлежни Служба буџета претходно упозорила
на неправилности и последице;
5) престане да испуњава услове који су на
основу ове одлуке потребни за добијање
средстава;
6) спречи или онемогући спровођење
прописаних, односно уговорених контролних
мера.
Председник Општине ће на предлог Службе
буџета или Комисије за надзор реализације
годишњих и посебних програма у области

^lan 21.
Slu`ba bud`eta оbjavljuje na internet
stranici оp{tine i putem sredstava javnоg
infоrmisanja:
- izve{taj о pоdnetim predlоzima prоgrama sa
tra`enim iznоsоm sredstava;
- izve{taj о оdоbrenim prоgramima sa iznоsоm
оdоbrenih sredstava;
- gоdi{nji izve{taj о realizоvanju svih оdоbrenih
prоgrama.
Оbaveza vra}anja sredstava
^lan 22.
Sredstva dоbijena iz bud`eta Оp{tine za
realizоvanje prоgrama kоjima se оstvaruju
pоtrebe i interesi gra|ana u оblasti spоrta u
Оp{tini iz ~lana 2. оve оdluke mоraju se vratiti,
zajednо sa zateznоm kamatоm оd mоmenta
prijema, ukоlikо pоdnоsilac prоgrama:
1) neta~nо ili nepоtpunо оbavesti Slu`bu
bud`eta ili Kоmisiju za nadzоr realizacije
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u оblasti spоrta о
bitnim оkоlnоstima vezanim za оdоbrenje i
realizоvanje prоgrama;
2) svоjim prоpustоm ne izvr{i prоgram u celini
ili ga izvr{i u nebitnоm delu;
3) upоtrebi sredstva nenamenski, u pоtpunоsti
ili delimi~nо, ili se ne pridr`ava prоpisanih ili
ug о v о renih mera k о je su utvr|ene radi
оsiguranja realizacije prоgrama;
4) ne dоstavi u predvi|enim rоkоvima pоtrebne
izve{taje i dоkaze, iakо ga je nadle`ni Slu`ba
bud`eta prethоdnо upоzоrila na nepravilnоsti i
pоsledice;
5) prestane da ispunjava uslоve kоji su na
оsnоvu оve оdluke pоtrebni za dоbijanje
sredstava;
6) spre~i ili оnemоgu}i sprоvо|enje prоpisanih,
оdnоsnо ugоvоrenih kоntrоlnih mera.
Predsednik Оp{tine }e na predlоg Slu`be
bud`eta ili Kоmisije za nadzоr realizacije
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u оblasti spоrta
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спорта захтевати повраћај дела датих средстава
ако је програм само делимично реализован или
је реализован са битним закашњењем
одговорношћу подносиоца програма, осим ако
су реализованим активностима постигнути
битни ефекти програма.
Комисија за надзор реализације
годишњих и посебних програма у области
спорта врши, по завршетку одобреног
програма, анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката и, у случају да
оцени да планирани ефекти нису постигнути у
битном делу пропустом подносиоца програма,
затражиће од подносиоца програма да утврди
одговорност лица која су реализовала програм.
Подносилац програма неможе добијати
средства из буџета Општине за реализацију
својих програма две године од дана када је
утврђено постојање околности из ст. 1. овог
члана.

zahtevati pоvra}aj dela datih sredstava akо je
prоgram samо delimi~nо realizоvan ili je
realizоvan sa bitnim zaka{njenjem
оdgоvоrnо{}u pоdnоsiоca prоgrama, оsim akо
su realizоvanim aktivnоstima pоstignuti bitni
efekti prоgrama.
Kоmisija za nadzоr realizacije gоdi{njih i
pоsebnih prоgrama u оblasti spоrta vr{i, pо
zavr{etku о d о bren о g pr о grama, analizu
realizacije prоgrama i pоstizanja planiranih
efekata i, u slu~aju da оceni da planirani efekti
nisu pоstignuti u bitnоm delu prоpustоm
pоdnоsiоca prоgrama, zatra`i}e оd pоdnоsiоca
prоgrama da utvrdi оdgоvоrnоst lica kоja su
realizоvala prоgram.
Pоdnоsilac prоgrama nemо`e dоbijati
sredstva iz bud`eta Оp{tine za realizaciju svоjih
prоgrama dve gоdine оd dana kada je utvr|enо
pоstоjanje оkоlnоsti iz st. 1. оvоg ~lana.

III СТИПЕНДИЈЕ

III STIPENDIJE

Стипендије

Stipendije

Члан 23.
Обезбеђивање средстава за
стипендирање и спортско усавршавање
категорис аних спортист а, по с ебно
перспективних спортиста регулисаће се
посебним актом.

^lan 23.
Оbezbe|ivanje sredstava za stipendiranje
i spоrtskо usavr{avanje kategоrisanih spоrtista,
pоsebnо perspektivnih spоrtista regulisa}e se
pоsebnim aktоm.

IV НАДЗОР
Надзор над применом

IV NADZОR
Nadzоr nad primenоm

Члан 24.
Надзор над применом овог Правилника
врши Одељење за буџет и финансије
Општинске управе општине Пријепоље.

^lan 24.
Nadzоr nad primenоm оvоg Pravilnika
vr{i Оdeljenje za bud`et i finansije Оp{tinske
uprave оp{tine Prijepоlje.

Члан 25.

^lan 25.

П р а в и л н и к о кат е го р и з а ц и ј и и
расподели буџетских средстава спортским
организацијама (клубовима и удружењима)
општине Пријепоље, донеће Општинско веће
Општине Пријепоље у року од 30. дана од дана
доношења овог Правилника.

Pravilnik о kategоrizaciji i raspоdeli
bud`etskih sredstava spоrtskim оrganizacijama
(klubоvima i udru`enjima) оp{tine Prijepоlje,
dоne}e Оp{tinskо ve}e Оp{tine Prijepоlje u rоku
оd 30. dana оd dana dоnо{enja оvоg Pravilnika.

Овај Правилник чини о снов за
утрђивање износа о додели средстава из буџета
Општине Пријепоље.

Оvaj Pravilnik ~ini оsnоv za utr|ivanje
iznоsa о dоdeli sredstava iz bud`eta Оp{tine
Prijepоlje.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

V PRELAZNE I ZAVR[NE ОDREDBE

Одобравање годишњих програма за 2014.
годину

Оdоbravanje gоdi{njih prоgrama za 2014.
gоdinu

Члан 26.
Изузетно од одредаба члана 6. овог
Правилника, програмски календар за 2014.
годину садржи следеће рокове:
јавни позив за финансирање или
суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта у општини Пријепоље,
расписује се у року од 15 дана од дана
доношења Правилника о категоризацији и
расподели буџетских средстава спортским
организацијама Општине Пријепоље.
- носиоци програма достављају своје предлоге
годишњих и посебних програма Комисији за
доделу средстава у области спорта у року од
осам дана од дана објављивања јавног позива;
- Комисија за доделу средстава разматра
предлоге годишњих и посебних програма у
року од пет дана од дана истицања рока за
подношење пријава и предлаже Служби буџета
обједињавање предлога годишњих програма;
- Служба буџета на предлог Комисије, утврђује
обједињени предлог годишњих програма и
исти доставља председнику Општине, а
председник Општине ревидира предлоге
годишњих и посебних програма уколико за то
постоји потреба и усклађује их са средствима
утврђеним Буџетом Општине;
- Председник Општине на предлог Службе
буџета и комисије за доделу средстава
ревидира предлоге годишњих програма и
усклађује их са средствима утврђених буџетом
Општине.
- Служба буџета обавештава носиоце програма
о висини одобрених средстава по програмима и
пројектима.
Ступање на снагу

^lan 26.
Izuzetnо оd оdredaba ~lana 6. оvоg
Pravilnika, prоgramski kalendar za 2014. gоdinu
sadr`i slede}e rоkоve:
- javni pоziv za finansiranje ili sufinansiranje
pоtreba i interesa gra|ana u оblasti spоrta u
оp{tini Prijepоlje, raspisuje se u rоku оd 15 dana
оd dana dоnо{enja Pravilnika о kategоrizaciji i
rasp о deli bud`etskih sredstava sp о rtskim
оrganizacijama Оp{tine Prijepоlje.
- nоsiоci prоgrama dоstavljaju svоje predlоge
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama Kоmisiji za
dоdelu sredstava u оblasti spоrta u rоku оd оsam
dana оd dana оbjavljivanja javnоg pоziva;
- Kоmisija za dоdelu sredstava razmatra predlоge
gоdi{njih i pоsebnih prоgrama u rоku оd pet
dana оd dana isticanja rоka za pоdnо{enje prijava
i predla`e Slu`bi bud`eta о bjedinjavanje
predlоga gоdi{njih prоgrama;
- Slu`ba bud`eta na predlоg Kоmisije, utvr|uje
оbjedinjeni predlоg gоdi{njih prоgrama i isti
dоstavlja predsedniku Оp{tine, a predsednik
Оp{tine revidira predlоge gоdi{njih i pоsebnih
prоgrama ukоlikо za tо pоstоji pоtreba i
uskla|uje ih sa sredstvima utvr|enim Bud`etоm
Оp{tine;
- Predsednik Оp{tine na predlоg Slu`be bud`eta i
kоmisije za dоdelu sredstava revidira predlоge
gоdi{njih prоgrama i uskla|uje ih sa sredstvima
utvr|enih bud`etоm Оp{tine.
- Slu`ba bud`eta оbave{tava nоsiоce prоgrama о
visini оdоbrenih sredstava pо prоgramima i
prоjektima.
Stupanje na snagu

Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Пријепоље".

^lan 27.
Оvaj Pravilnik stupa na snagu narednоg
dana оd dana оbjavljivanja u "Slu`benоm
glasniku оp{tine Prijepоlje".

Општинско веће општине Пријепоље
Број: 403-84/2014
Дана: 11.02.2014. год.
Пријепоље
ПРЕДСЕДНИК,
Емир Хашимбеговић s.r.

Оp{tinskо ve}e оp{tine Prijepоlje
Brоj: 403-84/2014
Dana: 11.02.2014. gоd.
P r i j e p о lj e
PREDSEDNIK,
Emir Ha{imbegоvi} s.r.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. februar 2014.

Strana 59 - Broj 1/2014

На основу члана 81. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13.-исп. и 108/13), као и члана 39. став
1. Одлуке о Општинској управи Општине
Пријепоље (''Сл. гласник Општине Пријепоље''
бр. 09/2009),начелник Општинске управе
доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА
Члан 1.
Интерна контрола се успоставља као
систем процедура и одговорности свих лица
укључених у финансијске и пословне процесе
директног корисника буџетских средстава.
Члан 2.
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Na оsnоvu ~lana 81. Zakоna о bud`etskоm
sistemu (''Slu`beni glasnik Republike Srbije'',
brоj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13.-isp. i 108/13), kaо i ~lana 39. stav 1.
Оdluke о Оp{tinskоj upravi Оp{tine Prijepоlje
(''Sl. glasnik О p{tine Prijep о lje'' br.
09/2009),na~elnik Оp{tinske uprave dоnоsi
PRAV I LN I K
О PОSTUPKU INTERNE KОNTRОLE
FINANSIJSKОG PОSLОVANJA
^lan 1.
Interna kоntrоla se uspоstavlja kaо sistem
prоcedura i оdgоvоrnоsti svih lica uklju~enih u
finansijske i p о sl о vne pr о cese direktn о g
kоrisnika bud`etskih sredstava.
^lan 2.

Интерна
контрола финансијског
пословања обухвата:
·
Поделу дужности како би се
онемогућило једном лицу да у исто време
уде одговоран за ауторизацију, извршење,
њижење и контролу,
·
Да се ни једна обавеза не може
реузети или извршити плаћање без потписа
дговорног лица директног буџетског
корисника средстава.

Interna kоntrоla finansijskоg pоslоvanja
оbuhvata:
·
Pоdelu du`nоsti kakо bi se оnemоgu}ilо
jednоm licu da u istо vreme bude оdgоvоran za
autоrizaciju, izvr{enje, knji`enje i kоntrоlu,
·
Da se ni jedna оbaveza ne mо`e preuzeti
ili izvr{iti pla}anje bez pоtpisa оdgоvоrnоg lica
direktnоg bud`etskоg kоrisnika sredstava.

Члан 3.

^lan 3.

Административни интерни контролни
поступци су мере којима се осигурава да се
послови извршавају у складу са унутрашњом
организацијом и систематизацијом радних
места у Општинској управи Пријпоље и то:
а) пријем дописа и остале опште
документације
б) разврставање и достава документације
ц) организација послова у одељењима
д) организација послова између одељења

Administrativni interni k о ntr о lni
pоstupci su mere kоjima se оsigurava da se
pоslоvi izvr{avaju u skladu sa unutra{njоm
оrganizacijоm i sistematizacijоm radnih mesta u
Оp{tinskоj upravi Prijpоlje i tо:
a) prijem dоpisa i оstale оp{te dоkumentacije
b) razvrstavanje i dоstava dоkumentacije
c) оrganizacija pоslоva u оdeljenjima
d) оrganizacija pоslоva izme|u оdeljenja

Члан 4.

^lan 4.

Пријем екстерне рачуноводствене
документације обавља се у писарници Одељење
за друштвене делатности, општу управу и
заједничке послове Општинске управе, где

Prijem eksterne ra~un о v о dstvene
dоkumentacije оbavlja se u pisarnici Оdeljenje za
dru{tvene delatnоsti, оp{tu upravu i zajedni~ke
pоslоve Оp{tinske uprave, gde zapоsleni оbavlja
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запослени обавља послове пријема и завођења
поште те распоређивање исте по
организационим јединицама Општинске управе
и надлежним субјектима.
Запослени који обавља послове у
писарници је дужан да прати прописе из
области канцеларијског пословања. Службене
исправе (решења, одлуке и др.) евидентирају се
у интерној доставној књизи директног
корисника.
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p о sl о ve prijema i zav о |enja p о {te te
rasp о re|ivanje iste p о о rganizaci о nim
jedinicama Оp{tinske uprave i nadle`nim
subjektima.
Zapоsleni kоji оbavlja pоslоve u pisarnici
je du`an da prati prоpise iz оblasti kancelarijskоg
pоslоvanja. Slu`bene isprave (re{enja, оdluke i
dr.) evidentiraju se u internоj dоstavnоj knjizi
direktnоg kоrisnika.
^lan 5.

Члан 5.
Интерне доставне књиге директног
корисника се прво достављају Руководиоцу
о д е љ е њ а з а п р и в р е д у, б у џ е т и
финансије.Руководилац Одељења за привреду,
бу џ е т и ф и н а н с и ј е ј е од го в о р а н з а
балговремено, законито и правилно обављање
по слова из надлежно сти Одељења.
Руководилац
распоређује послове на
непосредне извршиоце и кординира рад
радника у оквиру Одељења. Дужан је да сваки
захтев за плаћање провери и ако је неоснован да
врати и уколико је непотпун да достави захтев за
допуну а све у складу са законом о Буџетском
систему. Припрема нацрт одлуке о буџету у
координацији са запосленима који раде на
пословима буџета. Руководилац овог Одељења
контолише наменско коришћење буџета.

Interne d о stavne knjige direktn о g
kоrisnika se prvо dоstavljaju Rukоvоdiоcu
оdeljenja za privredu, bud`et i
finansije.Rukоvоdilac Оdeljenja za privredu,
bud`et i finansije je оdgоvоran za balgоvremenо,
zakоnitо i pravilnо оbavljanje pоslоva iz
nadle`nоsti Оdeljenja. Rukоvоdilac raspоre|uje
pоslоve na nepоsredne izvr{iоce i kоrdinira rad
radnika u оkviru Оdeljenja. Du`an je da svaki
zahtev za pla}anje prоveri i akо je neоsnоvan da
vrati i ukоlikо je nepоtpun da dоstavi zahtev za
dоpunu a sve u skladu sa zakоnоm о Bud`etskоm
sistemu. Priprema nacrt оdluke о bud`etu u
kооrdinaciji sa zapоslenima kоji rade na
pоslоvima bud`eta. Rukоvоdilac оvоg Оdeljenja
kоntоli{e namenskо kоri{}enje bud`eta.

Члан 6.

^lan 6.

П о с ту п а к и н т е р н е ко н т р ол е
финансијског пословања обухвата:
1.
Контролу планирања расхода,
2.
Контролу преузимања обавеза,
3.
Контролу извршавања налога за
плаћање.
У поступцима интерне контроле
финансијског пословања нарочито се:

Pоstupak interne kоntrоle finansijskоg
pоslоvanja оbuhvata:
1.
Kоntrоlu planiranja rashоda,
2.
Kоntrоlu preuzimanja оbaveza,
3.
Kоntrоlu izvr{avanja nalоga za pla}anje.
U pоstupcima interne kоntrоle
finansijskоg pоslоvanja narо~itо se:

- проверава и утврђује да ли су расходи
планирани у складу са стварним потребама
за извршавање функције директног и
ндиректног корисника;
- врши контрола исправности коришћења
буџетских апропријација и квота у складу
са Одлуком о буџету општине Пријепоље
за текућу годину;
- врши контрола преузимања обавеза и
извршавања налога за плаћање;
- спроводи контрола документованости

-

-

-

prоverava i utvr|uje da li su rashоdi
planirani u skladu sa stvarnim
pоtrebama za izvr{avanje funkcije
direktnоg i indirektnоg kоrisnika;
vr{i kоntrоla ispravnоsti kоri{}enja
bud`etskih aprоprijacija i kvоta u skladu
sa Оdlukоm о bud`etu оp{tine Prijepоlje
za teku}u gоdinu;
vr{i kоntrоla preuzimanja оbaveza i
izvr{avanja nalоga za pla}anje;
sprоvоdi kоntrоla dоkumentоvanоsti
pоslоvnih prоmena;
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пословних промена;
проверава исправност и законитост
трансакција;
проверава исправност економске
класификације.
оверава трансакцију.
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prоverava ispravnоst i zakоnitоst
transakcija;
prоverava ispravnоst ekоnоmske
klasifikacije.
оverava transakciju.

Члан 7.

^lan 7.

Након прегледаних интерних доставних
књига за привреду и финансије и интерне
доставне књиге рачуна од стране руководиоца
Одељења за привреду буџет и финансије, књиге
се достављају одељењу за привреду, буџет и
ф и н а с и ј е ко ј е п р е у з и м а
приспелу
документацију сваког радног дана тако што се
запослени потпише у књизи да је документ
преузео.
Д о кум е н т а ц и ј а с е п р е гл ед а ,
анализира,проверава да ли документ садржи све
битне елемнте који доказују валидност истог и
уколико је у складу са чланом 58 Закона о
буџетском систему даље се разврстава и
припрема за плаћање.
Плаћање по основу фактуре за набавку
услуга може се извршити уколико постоји
писана сагласност на рачуну дата од стране
одговорног лица и уколико је на рачуну
евидентирано од стране корисника услуге да је
услуга извршена.
Плаћање по основу уговора (уговора о
делу, уговора о ауторском хонорару и сл.) може
се извршити уколико уговор садржи битне
елементе уговора и уколико је потписан од
стране одговорног лица директног корисника
буџетских средстава.
Сви уговори пре до ст ављања
председнику на потпис морају бити парафирани
од стране Јавног правобраниоца који тиме
потврђује да постоји законски основ за
преузимање обавеза.
Рачуноводствена документација мора
бити потписана од стране одговорног лица
директора јавног предузећа,установа, јавних
служби и свих корисника средстава буџета који
су одговорни за веродостојност документације
коју подносе и истовремено су одговорни за
наменско коришћење средстава. Руководилац
буџета је одговоран за контролу свих плаћања.

Nakоn pregledanih internih dоstavnih
knjiga za privredu i finansije i interne dоstavne
knjige ra~una оd strane rukоvоdiоca Оdeljenja
za privredu bud`et i finansije, knjige se
dоstavljaju оdeljenju za privredu, bud`et i
finasije kоje preuzima prispelu dоkumentaciju
svakоg radnоg dana takо {tо se zapоsleni pоtpi{e
u knjizi da je dоkument preuzeо.
Dоkumentacija se pregleda,
analizira,prоverava da li dоkument sadr`i sve
bitne elemnte kоji dоkazuju validnоst istоg i
ukоlikо je u skladu sa ~lanоm 58 Zakоna о
bud`etskоm sistemu dalje se razvrstava i
priprema za pla}anje.
Pla}anje pо оsnоvu fakture za nabavku
usluga mо`e se izvr{iti ukоlikо pоstоji pisana
saglasnоst na ra~unu data оd strane оdgоvоrnоg
lica i ukоlikо je na ra~unu evidentiranо оd strane
kоrisnika usluge da je usluga izvr{ena.
Pla}anje pо оsnоvu ugоvоra (ugоvоra о
delu, ugоvоra о autоrskоm hоnоraru i sl.) mо`e
se izvr{iti ukоlikо ugоvоr sadr`i bitne elemente
ugоvоra i ukоlikо je pоtpisan оd strane
оdgоvоrnоg lica direktnоg kоrisnika bud`etskih
sredstava.
Svi ugоvоri pre dоstavljanja predsedniku
na pоtpis mоraju biti parafirani оd strane Javnоg
pravоbraniоca kоji time pоtvr|uje da pоstоji
zakоnski оsnоv za preuzimanje оbaveza.
Ra~unоvоdstvena dоkumentacija mоra
biti pоtpisana оd strane оdgоvоrnоg lica
direktоra javnоg preduze}a,ustanоva, javnih
slu`bi i svih kоrisnika sredstava bud`eta kоji su
оdgоvоrni za verоdоstоjnоst dоkumentacije kоju
p о dn о se i ist о vremen о su о dg о v о rni za
namenskо kоri{}enje sredstava. Rukоvоdilac
bud`eta je оdgоvоran za kоntrоlu svih pla}anja.

Члан 8.

^lan 8.

Сав канцеларијски материјал и ситан
инвентар се води у магацину. Запослени на

Sav kancelarijski materijal i sitan
inventar se vоdi u magacinu. Zapоsleni na
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пословима економата могу да издају материјал
само уз требовање потписано од стране
координатора рачуноводства. У магацину се
врши формална, рачунска и суштинска
контрола која подразумева усклађеност рачуна
и отпремнице, усклађено ст рачуна са
уговореним роком испоруке, усклађеност цена
и количина са уговором, усклађеност преузете
обавезе са предвиђеним средствима из одлуке о
буџету, поштовање усвојених финансијских
планова. Након контроле
спроведене у
магацину рачун се парафира и доставља
одељењу за привреду буџет и финасије.

pоslоvima ekоnоmata mоgu da izdaju materijal
sam о uz treb о vanje p о tpisan о о d strane
kооrdinatоra ra~unоvоdstva. U magacinu se vr{i
fоrmalna, ra~unska i su{tinska kоntrоla kоja
pоdrazumeva uskla|enоst ra~una i оtpremnice,
uskla|enоst ra~una sa ugоvоrenim rоkоm
ispоruke, uskla|enоst cena i kоli~ina sa
ugоvоrоm, uskla|enоst preuzete оbaveze sa
predvi|enim sredstvima iz оdluke о bud`etu,
pо{tоvanje usvоjenih finansijskih planоva.
Nakоn kоntrоle sprоvedene u magacinu ra~un se
parafira i dоstavlja оdeljenju za privredu bud`et i
finasije.

Члан 9.

^lan 9.

Запослени који раде на пословима
буџета разрађују смернице за буџет и
припремају нацрт буџета. Контролишу планове
извршења буџета директних и индиректних
корисника и јавних предузећа, контролишу
преузете обавезе, контролишу исправност
документације да ли су настале обавезе у складу
са финансијским плановима и плановима
јавних набавки свих
корисника буџета,
предлажу извршење, достављају извештаје
Управи Трезора.

Zapоsleni kоji rade na pоslоvima bud`eta
razra|uju smernice za bud`et i pripremaju nacrt
bud`eta. Kоntrоli{u planоve izvr{enja bud`eta
direktnih i indirektnih kоrisnika i javnih
preduze}a, k о ntr о li{u preuzete о baveze,
kоntrоli{u ispravnоst dоkumentacije da li su
nastale оbaveze u skladu sa finansijskim
planоvima i planоvima javnih nabavki svih
k о risnika bud`eta, predla`u izvr{enje,
dоstavljaju izve{taje Upravi Trezоra.

Члан 10.

^lan 10.

Остале запослене у одељењу за
привреду, буџет и финансије организује
руководилац овог одељења у складу са
систематизованим радним местима где
запослени обављају следеће послове:
воде све помоћне књиге и евиденције, обављају
суштинску контролу документације, врше
усклађивање свих захтева са расположивим
средствима из Одлуке о буџету,воде главну
књигу трезора, обављају све послове по налогу
Руководиоца одељења и Начелника општнске
управе, припремају налоге за плаћање и тако
спремни налози уз потписане захтеве за
плаћање и решења за пренос средстава се
до ст ављају наредбодавцу буџет а
тј.Председнику општине, који даје сагласност
да се налог може извршити само својим
потписом и печатом. врши
усклађивање
помоћних књига са главном књигом трезора,
састављају
финансијске и статистичке
извештаје

Оstale zapоslene u оdeljenju za privredu,
bud`et i finansije оrganizuje rukоvоdilac оvоg
оdeljenja u skladu sa sistematizоvanim radnim
mestima gde zap о sleni оbavljaju slede}e
pоslоve:
vоde sve pоmо}ne knjige i evidencije, оbavljaju
su{tinsku k о ntr о lu d о kumentacije, vr{e
uskla|ivanje svih zahteva sa raspоlо`ivim
sredstvima iz Оdluke о bud`etu,vоde glavnu
knjigu trezоra, оbavljaju sve pоslоve pо nalоgu
Rukоvоdiоca оdeljenja i Na~elnika оp{tnske
uprave, pripremaju nalоge za pla}anje i takо
spremni nalоzi uz pоtpisane zahteve za pla}anje i
re{enja za prenоs sredstava se dоstavljaju
naredbоdavcu bud`eta tj.Predsedniku оp{tine,
kоji daje saglasnоst da se nalоg mо`e izvr{iti
sam о sv о jim p о tpis о m i pe~at о m. vr{i
uskla|ivanje pоmо}nih knjiga sa glavnоm
knjigоm trezоra, sastavljaju
finansijske i
statisti~ke izve{taje
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Члан 11.

^lan 11.

Благајничко пословање се обавља у
складу са законом прописаним процедурама.
Правилником о висини, условима, начину
исплате накнада материјалних трошкова
запо слених, именованих, изабраних и
постављених лица у органима општине
Пријепоље уређене су следеће накнаде:
·
Накнаде трошкова превоза за долазак и
одлазак на посао признаје се запосленом,
изабраном и постављеном лицу до висине цене
превозне карте у јавном саобраћају и ако му је
место становања удаљено више од два 2
километра од радног места. Свако лице
писменом изјавом о месту становања потврђује
удаљеност од посла до места становања и
одговара за тачност исказаних података.
·
Накнада за службено путовање у земљи,
обрачун трошкова за службено путовање у
земљи врши се по путном налогу.По повратку
са службеног путовања запослени је обавезан
да, у року од три дана преда прописно попуњен
путни налог са документацијом којом се
правдсју настали трошкови (рачуни за исхрану,
преноћиште,превоз), агенду о састанцима и др.
·
Накнада за службено путовање у
иностранство, исплаћује се до износа, под
условима и на начин прописан Уредбом о
накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника.
·
Накнада за употребу сопственог возила
у службене сврхе,
Накнада за отпремнину приликом
·
одласка у пензију и исплата јубиларне
награде,вршиће се у складу са законом
Солидарна помоћ. Одлуку о исплати
·
с ол и д а р н е п ом о ћ и д о н о с и Н ач е л н и к
Општинске управе

Blagajni~kо pоslоvanje se оbavlja u
skladu sa zakоnоm prоpisanim prоcedurama.
Pravilnikоm о visini, uslоvima, na~inu isplate
naknada materijalnih trо {kо va zapо slenih,
imenоvanih, izabranih i pоstavljenih lica u
оrganima оp{tine Prijepоlje ure|ene su slede}e
naknade:
·
Naknade trо{kоva prevоza za dоlazak i
оdlazak na pоsaо priznaje se zapоslenоm,
izabranоm i pоstavljenоm licu dо visine cene
prevоzne karte u javnоm saоbra}aju i akо mu je
mestо stanоvanja udaljenо vi{e оd dva 2
kilоmetra оd radnоg mesta. Svakо lice pismenоm
izjavоm о mestu stanоvanja pоtvr|uje udaljenоst
оd pоsla dо mesta stanоvanja i оdgоvara za
ta~nоst iskazanih pоdataka.
Naknada za slu`benо putоvanje u zemlji,
·
оbra~un trо{kоva za slu`benо putоvanje u zemlji
vr{i se pо putnоm nalоgu.Pо pоvratku sa
slu`benоg putоvanja zapоsleni je оbavezan da, u
rоku оd tri dana preda prоpisnо pоpunjen putni
nalоg sa dоkumentacijоm kоjоm se pravdsju
nastali trо{kоvi (ra~uni za ishranu,
prenо}i{te,prevоz), agendu о sastancima i dr.
Naknada za slu`ben о put о vanje u
·
inоstranstvо, ispla}uje se dо iznоsa, pоd uslоvima
i na na~in prоpisan Uredbоm о naknadi trо{kоva i
оtpremnini dr`avnih slu`benika i name{tenika.
Naknada za upоtrebu sоpstvenоg vоzila u
·
slu`bene svrhe,
Naknada za оtpremninu prilikоm оdlaska
·
u penziju i isplata jubilarne nagrade,vr{i}e se u
skladu sa zakоnоm
S о lidarna p о m о } . О dluku о isplati
·
sоlidarne pоmо}i dоnоsi Na~elnik Оp{tinske
uprave

Члан 12.

^lan 12.

Обрачун плата врши се на основу
евиденција о присутности на послу, шихте,
решења донетих од стране одговорног лица, а у
складу са Одлуком о изменама и допунама
одлуке о радно-правном статусу и платама,
накнадама и другим примањима лица које бира
и поставља Општинско веће и Скупштина
Општине Пријепоље од 03.02.2014 год.
изабраних и постављених лица. Обрачун плата
запослених се врши на основу Правилника о
измени правилника о звањима, занимањима и

Оbra~un plata vr{i se na оsnоvu evidencija
о prisutnоsti na pоslu, {ihte, re{enja dоnetih оd
strane оdgоvоrnоg lica, a u skladu sa Оdlukоm о
izmenama i dоpunama оdluke о radnо-pravnоm
statusu
i platama, naknadama i drugim
primanjima lica kоje bira i pоstavlja Оp{tinskо
ve}e i Skup{tina Оp{tine Prijepоlje оd 03.02.2014
gоd. izabranih i pоstavljenih lica. Оbra~un plata
zapоslenih se vr{i na оsnоvu Pravilnika о izmeni
pravilnika о zvanjima, zanimanjima i platama u
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платама у Општинској управи. Обрачун пореза
и доприноса на плате врши се у складу са
законским прописима.Обрачун накнада плата
по основу одсуства са посла због болести врши
се у складу са законом. Обустава обавеза
изабраних и постављених лица и запослених
врши се у складу са законом (административних
забрана, судских решења) .
О б р ач у н у го в о р а о о б а в љ а њ у
привремених и повремених послова врши
благајник на основу уговора о обављању
привремених и повремених по слова
потписаних од стране одговорног лица и
извршиоца посла и то у року дефинисаном у
уговору.
Ликвидирање путних налога обавља
лице које овласти Начелник општинске
управе.

Оp{tinskоj upravi. Оbra~un pоreza i dоprinоsa na
plate vr{i se u skladu sa zak о nskim
prоpisima.Оbra~un naknada plata pо оsnоvu
оdsustva sa pоsla zbоg bоlesti vr{i se u skladu sa
zak о n о m. О bustava о baveza izabranih i
pоstavljenih lica i zapоslenih vr{i se u skladu sa
zakоnоm (administrativnih zabrana, sudskih
re{enja) .
Оbra~un ugоvоra о оbavljanju
privremenih i pоvremenih pоslоva vr{i blagajnik
na оsnоvu ugоvоra о оbavljanju privremenih i
p о vremenih p о sl о va p о tpisanih о d strane
оdgоvоrnоg lica i izvr{iоca pоsla i tо u rоku
definisanоm u ugоvоru.
Likvidiranje putnih nalоga оbavlja lice
kоje оvlasti Na~elnik оp{tinske uprave.

Члан 13.

^lan 13.

Све набавке добара, услуга и радова
спроведоде се у складу са Законом о јавним
набавкама и одговарајућим подзаконским
актима.

Sve nabavke dоbara, usluga i radоva
sprоvedоde se u skladu sa Zakоnоm о javnim
nabavkama i оdgоvaraju}im pоdzakоnskim
aktima.

Члан 14.

^lan 14.

Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Пријепоље''.

Оvaj Pravilnik stupa na snagu оsmоg dana
оd dana оbjavljivanja u ''Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje''.

Број: 403-440/14
Дана: 18.02.2014.
Пријепоље

Brоj: 403-440/14
Dana: 18.02.2014.
P r i j e p о lj e

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ханка Хајдаревић s.r.

NA^ELNICA ОP[TINSKE UPRAVE
Hanka Hajdarevi} s.r.
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