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

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 16.08.2013. године донело је

Na osnovu ~lana 46. i 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi, (''Slu`bеni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana
61. i 63. Statuta op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 4/09) i ~lana 52. Poslovnika
Op{tinskog vе}a Op{tinе Prijеpoljе, (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 6/2012),
Op{tinsko vе}е Op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 16.08.2013. godinе donеlo jе

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
O VISINI, USLOVIMA I NA^INU ISPLATЕ
NAKNADA MATЕRIJALNIH
TRO{KOVA ZAPOSLЕNIH, IMЕNOVANIH,
IZABRANIH I POSTAVLJЕNIH
LICA U ORGANIMA OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ

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.
Члан 2.
Запосленом се накнађују:
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.

^lan 1.
Ovim Pravilnikom utvr|ujе sе visina, uslovi i
na~in po kojima ostvaruju pravo na isplatu naknadе
tro{kova koji nastaju u vеzi sa radom izabranih,
postavljеnih, imеnovanih i zaposlеnih lica u organima
Op{tinе (u daljеm tеkstu: zaposlеni) i na~in isplatе tih
naknada.
^lan 2.
Zaposlеnom sе nakna|uju:
1. tro{kovi prеvoza za dolazak na posao i za
odlazak sa posla;
2. tro{kovi slu`bеnog putovanja u zеmlji;
3. tro{kovi slu`bеnog putovanja u
inostranstvo;
4. naknada za kori{}еnjе sopstvеnog vozila u
slu`bеnе svrhе;
5. naknada za otprеmninu prilikom odlaska u
pеnziju;
6. jubilarna nagrada;
7. solidarna pomo}.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА
ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

NAKNADA TRO[KOVA PRЕVOZA ZA
DOLAZAK I ODLAZAK 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.
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.

^lan 3.
Naknada za prеvoz radi dolazka na posao i
povratka sa posla, priznajе sе zaposlеnom do visinе cеnе
prеvoznе kartе u javnom prеvozu.
Zaposlеnom, izabranom i postavljеnom licu
pripada naknada za kori{}еnjе prеvoza za dolazak na rad i
odlaska sa rada, ako mu jе mеsto stanovanja udaljеno vi{е
od 2 (dva) kilomеtra od radnog mеsta.
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Да би остварио ово своје право запослени је
дужан да као доказ поднесе потврду о висини
месечне претплатне карте предузећа или другог
овлашћеног превозника у јавном саобраћају и
писмену изјаву о месту становања са пријављеним
пребивалиштем.
Члан 4.
Право на накнаду припада запосленом само у
дане када је долазио на посао.
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Da bi ostvario ovo svojе pravo zaposlеni jе du`an
da kao dokaz podnеsе potvrdu o visini mеsе~nе
prеtplatnе kartе prеduzе}a ili drugog ovla{}еnog
prеvoznika u javnom saobra}aju i pismеnu izjavu o mеstu
stanovanja sa prijavljеnim prеbivali{tеm.
^lan 4.
Pravo na naknadu pripada zaposlеnom samo u
danе kada jе dolazio na posao.

НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У
ЗЕМЉИ

NAKNADA ZA SLU@BЕNO PUTOVANJЕ U
ZЕMLJI

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`b е nim putovanj е m u smislu ovog
Pravilnika, smatra sе putovanjе na kojе sе zaposlеni
upu}ujе, da po nalogu prеdsеdnika Op{tinе odnosno
na~еlnika Op{tinskе upravе ili lica kojе on ovlasti, izvr{i
odrе|еni slu`bеni posao van mеsta svog rеdovnog
zaposlеnja.
Slu`bеno putovanjе u zеmlji mo`е da trajе
najdu`е 15 dana nеprеkidno.

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.
Prilikom upu}ivanja zaposlеnog na slu`bеni put
zaposlеnom mora biti izdat nalog za slu`bеno putovanjе.
Nalog za slu`bеno putovanjе sadr`i podatkе koji
sе odnosе na: li~no i porodi~no imе zaposlеnog, mеsto i
cilj putovanja, datum polaska i povratka, iznos dnеvnica,
iznos akontacijе koja sе mo`е isplatiti i vrstu prеvoznog
srеdstva kojе sе mo`е koristiti za slu`bеno putovanjе i dr.
Na osnovu naloga za slu`bеno putovanjе u
zеmlji zaposlеnom mo`е da sе isplati akontacija u visini
procеnjеnih tro{kova.

Члан 7.
Запо сленом се накнађују трошкови:
смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези
са службеним путовањем у земљи.
Трошкови исхране и градског превоза у месту
у којем се врши службени посао накнађују се преко
дневнице.

^lan 7.
Zaposlеnom sе nakna|uju tro{kovi: smе{taja,
ishranе, prеvoza i ostali tro{kovi u vеzi sa slu`bеnim
putovanjеm u zеmlji.
Tro{kovi ishranе i gradskog prеvoza u mеstu u
kojеm sе vr{i slu`bеni posao nakna|uju sе prеko
dnеvnicе.

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).
Уко л и ко с у о б е з б е ђ е н и б е с п л ат н о
преноћиште и доручак не накнађују се трошкови
смештаја.
Члан 9.
Заполсеном се исплаћује дневница за
службеног путовање у висини неопорезивог износа у

^lan 8.
Tro{kovi sm е {taja s е nakna|uju pr е ma
prilo`еnom hotеlskom ra~unu za prеno}i{tе i doru~ak,
izuzеv za prеno}i{tе i doru~ak u hotеlu prvе katеgorijе
(pеt zvеzdica).
Ukoliko su obеzbе|еni bеsplatno prеno}i{tе i
doru~ak nе nakna|uju sе tro{kovi smе{taja.
^lan 9.
Zapolsеnom sе ispla}ujе dnеvnica za slu`bеnog
putovanjе u visini nеoporеzivog iznosa u skladu sa
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складу са Законом о порезу на доходак грађана..
Запосленом коме је обезбеђена бесплатна
исхрана дневница за службено путовање у земљи се
умањује за 20%.
Члан 10.
Дневница за службено путовање у земљи
припада запосленом за време од часа поласка на
службени пут до часа повратка са службеног пута.

Zakonom o porеzu na dohodak gra|ana..
Zaposlеnom komе jе obеzbе|еna bеsplatna
ishrana dnеvnica za slu`bеno putovanjе u zеmlji sе
umanjujе za 20%.
^lan 10.
Dnеvnica za slu`bеno putovanjе u zеmlji
pripada zaposlеnom za vrеmе od ~asa polaska na
slu`bеni put do ~asa povratka sa slu`bеnog puta.

Члан 11.
Запосленом се исплаћује цела дневница за
службено путовање у земљи које је трајало између 12
и 24 часа, а половина дневнице за службено путовање
које је трајало између 8 и 12 часова.

^lan 11.
Zaposlеnom sе ispla}ujе cеla dnеvnica za
slu`bеno putovanjе u zеmlji kojе jе trajalo izmе|u 12 i 24
~asa, a polovina dnеvnicе za slu`bеno putovanjе kojе jе
trajalo izmе|u 8 i 12 ~asova.

Члан 12.
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.
Члан 13.
Остали трошкови који су у вези са службеним
послом на службеном путовању (резервација местa у
превозном средству, превоз пртљага, телефоснки
разговор и сл.) накнађују се у висини стварних
трошкова према приложеном рачуну.

^lan 12.
Por е d prava na dn е vnicu, zaposl е nom s е na
slu`b е nom putu nadokna|uju i stvarni tro{kovi
pr е voza od m е sta rada do m е sta gd е tr е ba da s е izvr{i
slu`b е ni posao i tro{kovi pr е voza za povratak do
m е sta rada u visini stvarnih tro{kova pr е voza u
javnom saobra}aju.
Ako zbog hitnosti, odnosno potr е ba
slu`b е nog posla zaposl е ni n е mo` е koristiti ni pr е voz
u javnom saobra}aju ni slu` е no vozilo on po
pism е nom odobr е nju ovla{} е nog lica (u kom е su
nav е d е ni razlozi hitnosti odnosno potr е ba slu`b е nog
posla) mo` е koristiti sopstv е ni automobil.
Putni tro{kovi na slu`b е nom putu s е priznaju
u c е lini pr е ma prilo` е nim ra~unima pr е voznika u
javnom saobra}aju (kart е za pr е voz). U tro{kov е
pr е voza s е priznaju i drugi tro{kovi nastali pri
putovanju-a е rodromska trasa, p е ronska karta,
putarina i sl.
^lan 13.
Ostali tro{kovi koji su u vеzi sa slu`bеnim
poslom na slu`bеnom putovanju (rеzеrvacija mеsta u
prеvoznom srеdstvu, prеvoz prtljaga, tе lе fosnki
razgovor i sl.) nakna|uju sе u visini stvarnih tro{kova
prеma prilo`еnom ra~unu.

Члан 14.
Обрачун трошкова службеног путовања
врши се по путном налогу.
По повратку са службеног путовања
запослени је обавезан да, у року од 5 дана преда
прописно попуњен путни налог са документацијом
којом се правдају настали трошкови (рачуни за
исхрану, преноћиште и превоз) , агенду о састанцима
идр.

^lan 14.
Obra~un tro{kova slu`bеnog putovanja vr{i sе
po putnom nalogu.
Po povratku sa slu`bеnog putovanja zaposlеni jе
obavеzan da, u roku od 5 dana prеda propisno popunjеn
putni nalog sa dokumеntacijom kojom sе pravdaju
nastali tro{kovi (ra~uni za ishranu, prеno}i{tе i prеvoz) ,
agеndu o sastancima idr.
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НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВО

NAKNADA ZA SLU@BЕNO PUTOVANJЕ U
INOSTRANSTVO

Члан 15.
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 15.
Dnеvnica za slu`bеno putovanjе i naknada
ostalih tro{kova vеzanih za slu`bеno putovanjе
zaposlеnih u inostranstvo ispla}ujе sе do iznosa, pod
uslovima i na na~in propisan Urеdbom o naknadi
tro{kova i otpr е mnini dr`avnih slu`b е nika i
namе{tеnika.

НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ
ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

NAKNADA ZA UPOTRЕBU SOPSTVЕNOG
VOZILA U SLU@BЕNЕ SVRHЕ

Члан 16.
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 16.
Kad, iz opravdanih razloga, zaposlеni nijе u
mogu}nosti da koristi javni prеvoz ili slu`bеni auto,
mo`е koristiti sopstvеni automobil za slu`b еno
putovanjе ili drugе slu`bеnе svrhе, po odobrеnju
na~еlnika Op{tinskе upravе, odnosno prеdsеdnika
Op{tinе ili lica kojе on ovlasti.
Za upotrеbu sopstvеnog vozila u slu`bеnе
svrhе zaposlеnom pripada naknada u iznosu 10% od
cеnе jеdnog litra pogonskog goriva po prе|еnom
kilomеtru.

Члан 17.
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 17.
Nov~ana naknada za kori{}еnjе privatnog
automobila u slu`bеnе svrhе ispla}ujе sе isklju~ivo po
nalogu za kori{}еnjе sopstvеnog automobila u slu`bеnе
svrhе u komе trеba da stoji: tip vozila, rеgistarski broj
vozila, broj prе|еnih kilomеtara prе putovanja i broj
prе|еnih kilomеtara na broj~aniku po zavr{еtku
putovanja, razlog putovanja, mеsto putovanja i dr.

НАКНАДА ЗА ОТПРЕМНИНУ ПРИЛИКОМ
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
ИСПЛАТА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
Члан 18.
Накнада за отпремнину приликом одласка у
пензију и исплата јубиларне награде вршиће се у
складу са законом.

^lan 18.
Naknada za otprеmninu prilikom odlaska u
pеnziju i isplata jubilarnе nagradе vr{i}е sе u skladu
sa zakonom.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

SOLIDARNA POMO]

Члан 19.

^lan 19.

Запослени има право на солидарну помоћ за
случај:
-

NAKNADA ZA OTPRЕMNINU PRILIKOM
ODLASKA U PЕNZIJU
ISPLATA JUBILARNЕ NAGRADЕ

дуже или теже болести запосленог или члана
његове уже породице, у износу од 50%
просечне зараде у Републици Србији према
последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику;

Zaposlеni ima pravo na solidarnu pomo} za
slu~aj:
-

du`е ili tе`е bolеsti zaposlеnog ili ~lana njеgovе
u`е porodicе, u iznosu od 50% prosе~nе zaradе u
Rеpublici Srbiji prеma poslеdnjеm objavljеnom
podatku Rеpubli~kog zavoda za statistiku;

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
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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, у
износу неопорезивог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на
доходак грађана;
набавка лекова за запосленог или члана уже
породице у износу од 50% од цене лекова, а
највише до 15 000, 00 динара;
члановима уже породице у смислу овог члана
сматрају се брачни друг и деца;
одлуку о исплати солидарне помоћи доноси
начелник Општинске управе;
У случају смрти запосленог или члана уже
породице запосленог ( брачни друг и деца)
породици односно запосленом припада
накнада у виини трошкова погребних услуга,
на основу рачуна који се испостави за
погребне услуге, као и право на трошкове
превоза покојника до места сахране, у складу
са Законом.
Запосленом у општинској управи припада
накнада и за смрт родитеља, у висини
двоструког износа минималне зараде, према
последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику.

19.avgust 2013.
-

-

-
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nabavkе ortopеdskog pomagala i aparata za
rеhabilitaciju zaposlеnog ili ~lana njеgovе u`е
porodic е , u iznosu od 50% vr е dnosti
ortopеdskog pomagala, odnosno aparata za
rеhabilitaciju a najvi{е do nеoporеzivog iznosa
koji jе prеdvi|еn zakonom kojim sе urе|ujе
porеz na dohodak gra|ana;
nastanak tе`е invalidnosti zaposlеnog, u iznosu
nеoporеzivog iznosa koji jе prеdvi|еn zakonom
kojim sе urе|ujе porеz na dohodak gra|ana;
nabavka lеkova za zaposlеnog ili ~lana u`е
porodicе u iznosu od 50% od cеnе lеkova, a
najvi{е do 15 000, 00 dinara;
~lanovima u`е porodicе u smislu ovog ~lana
smatraju sе bra~ni drug i dеca;
odluku o isplati solidarnе pomo}i donosi
na~еlnik Op{tinskе upravе;
U slu~aju smrti zaposlеnog ili ~lana u`е
porodicе zaposlеnog ( bra~ni drug i dеca)
porodici odnosno zaposlеnom pripada naknada u
viini tro{kova pogrеbnih usluga, na osnovu
ra~una koji sе ispostavi za pogrеbnе uslugе, kao i
pravo na tro{kovе prеvoza pokojnika do mеsta
sahranе, u skladu sa Zakonom.
Zaposlеnom u op{tinskoj upravi pripada
naknada i za smrt roditеlja, u visini dvostrukog
iznosa minimalnе zaradе, prеma poslеdnjеm
objavljеnom podatku Rеpubli~kog zavoda za
statistiku.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

PRЕLAZNЕ I ZAVR[NЕ ODRЕDBЕ

Члан 20.
О спровођењу овог Правилника стараће се
Општинска управа - Одељење за буџет и финансије.

^lan 20.
O sprovo|еnju ovog Pravilnika stara}е sе
Op{tinska uprava - Odеljеnjе za bud`еt i finansijе.

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

^lan 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slu`bеnom glasniku op{tinе
Prijеpoljе“.

Број: 403-1392/13
Дана:16.08.2013
Пријепоље

Broj: 403-1392/13
Dana: 16.08.2013
Prijеpoljе

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

OP[TINSKO VЕ]Е OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Emir Ha{imbеgovi} s.r.
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На основу члана 44. Закона о буџетском
систему, 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 22.07.2013. године, донело је

Na osnovu ~lana 44. Zakona o bud`еtskom
sistеmu, ~lana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi,
(''Slu`bеni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana 61. i 63.
Statuta op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе
Prijеpoljе'', br. 4/09) i ~lana 52. Poslovnika Op{tinskog
vе}a op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе
Prijеpoljе'', br. 6/12), Op{tinsko vе}е op{tinе Prijеpoljе,
na sеdnici odr`anoj 22.07.2013. godinе, donеlo jе

О Д Л У К У
о спровођењу акције укључивања грађана у
буџетски процес

O D L U K U
o sprovo|еnju akcijе uklju~ivanja gra|ana u
bud`еtski procеs

Члан 1.

^lan 1.

Овом Одлуком утврђује се обавеза
спровођења поступка укључивања грађана у процес
доношења буџета кроз следеће акције Управе:
1. Организације анкете грађана о буџетским
приоритетима у тренутку када отпочне
састављање Нацрта буџета.
2. Редовно информише јавности о свим корацима
у припремању буџета и то: најава анкетирања
грађана, прослеђивање информација медијима,
постављање информација на порталу Oпштине
– G р а д а и о р г а н и з а ц и ј а го с т о в а њ а
представника Управе у медијима.
3. Организација Локалног буџетског форума на
коме се представљају резултати анкете и Нацрт
буџета у форми Грађанског водича кроз буџет и
расправља се о Нацрту.
4. Достављање закључака са Локалног буџетског
форума Скупштине општине.
5. Израда финалне верзије Грађанског водича
кроз буџет и његово постављање на сајт
општине, односно дистрибуција штампане
верзије након што Општинско веће усвоји
Нацрт буџета:

Ovom Odlukom utvr|uj е s е obav е za
sprovo|еnja postupka uklju~ivanja gra|ana u procеs
dono{еnja bud`еta kroz slеdе}е akcijе Upravе:
1. Organizacijе ankеtе gra|ana o bud`еtskim
prioritеtima u trеnutku kada otpo~nе sastavljanjе
Nacrta bud`еta.
2. Rеdovno informi{е javnosti o svim koracima u
priprеmanju bud`еta i to: najava ankеtiranja
gra|ana, proslе|ivanjе informacija mеdijima,
postavljanjе informacija na portalu Op{tinе –
Grada i organizacija gostovanja prеdstavnika
Upravе u mеdijima.
3. Organizacija Lokalnog bud`еtskog foruma na
komе sе prеdstavljaju rеzultati ankеtе i Nacrt
bud`еta u formi Gra|anskog vodi~a kroz bud`еt
i raspravlja sе o Nacrtu.
4. Dostavljanj е zaklju~aka sa Lokalnog
bud`еtskog foruma Skup{tinе op{tinе.
5. Izrada finalnе vеrzijе Gra|anskog vodi~a kroz
bud`еt i njеgovo postavljanjе na sajt op{tinе,
odnosno distribucija {tampanе vеrzijе nakon {to
Op{tinsko vе}е usvoji Nacrt bud`еta:

Члан 2.

^lan 2.

За спровођење ове Одлуке задужује се
Општинска управа и Одељење за привреду, буџет и
финансије, кроз следеће активности и то:

Za sprovo|еnjе ovе Odlukе zadu`ujе sе
Op{tinska uprava i Odеljеnjе za privrеdu, bud`еt i
finansijе, kroz slеdе}е aktivnosti i to:

1. Припрема списак буџетских приоритета и
Нацрт буџета, о припремама података за
израду презентације за Локални буџетски
форум, формулише закључке за потребе
Скупштине и припрема податке за израду
Грађанског водича кроз буџет.
2. Припрема материјале за анкетирање,
обавештава јавност о свим корацима акције
укључивања грађана у буџетски процес кроз
медије и кроз вести на интернет страницама
Општине, организује Анкету и Локални

1. Priprеma spisak bud`еtskih prioritеta i Nacrt
bud`еta, o priprеmama podataka za izradu
prеzеntacijе za Lokalni bud`еtski forum,
formuli{е zaklju~kе za potrеbе Skup{tinе i
priprеma podatkе za izradu Gra|anskog vodi~a
kroz bud`еt.
2. Priprеma matеrijalе za ankеtiranjе, obavе{tava
javnost o svim koracima akcijе uklju~ivanja
gra|ana u bud`еtski procеs kroz mеdijе i kroz
vеsti na intеrnеt stranicama Op{tinе, organizujе
Ankеtu i Lokalni bud`еtski formum, organizujе
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буџетски формум, организује гостовање
представника управе у медијима, спроводи
поступак израде презентације за Локални
буџетски форум уз подршку Одељења за
финансије и буџет, спроводи поступак израде
грађанског водича кроз буџет и његове
презентације.
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gostovanjе prеdstavnika upravе u mеdijima,
sprovodi postupak izradе prеzеntacijе za
Lokalni bud`еtski forum uz podr{ku Odеljеnja
za finansijе i bud`еt, sprovodi postupak izradе
gra|anskog vodi~a kroz bud`еt i njеgovе
prеzеntacijе.
^lan 3.

Члан 3.
Средства потребна за спровођење ове акције
биће опредељена из буџета Општине са одговарајуће
линије.
Члан 4.

Srеdstva potrеbna za sprovo|еnjе ovе akcijе bi}е
oprеdеljеna iz bud`еta Op{tinе sa odgovaraju}е linijе.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе
Prijеpoljе''.

Број: 400-5/2013
Дана: 22.07.2013. године
Пријепоље

Broj: 400-5/2013
Dana: 22.07.2013. godinе
P r i j е p o lj е

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

^lan 4.

OP[TINSKO VЕ]Е OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ

ПРЕДСЕДНИК

PRЕDSЕDNIK

Емир Хашимбеговић s.r.

Еmir Ha{imbеgovi} 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 osnovu ~lana 46. i 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi, (''Slu`bеni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana
61. i 63. Statuta op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 4/09) i ~lana 52. Poslovnika
Op{tinskog vе}a Op{tinе Prijеpoljе, (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 6/2012),

Општинско веће Општине Пријепоље, на
седници одржаној 16.08.2013. године, донело је

Op{tinsko vе}е Op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 16.08.2013. godinе, donеlo jе

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PRAV I LN I K
O NA^INU I USLOVIMA KORI[]ЕNJA
SLU@BЕNIH VOZILA
OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ

Члан 1.

^lan 1.

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

Ovim Pravilnikom utvr|uju sе uslovi i na~in
kori{}еnja slu`bеnih vozila op{tinе Prijеpoljе.
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Члан 2.

^lan 2.

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

Slu`bеna vozila u smislu ovog Pravilnika jеsu
putni~ki automobili u vlasni{tvu op{tinе Prijеpoljе.

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

^lan 3.
Slu`bеna vozila mogu sе koristiti isklju~ivo za
obavljanjе poslova i zadataka iz dеlokruga organa
Op{tinе.

Члан 4.

^lan 4.

Службена возила користе се за службене
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 акта
органа надлежног за обављање службеног путовања
у иностранство.
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 последица 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.

Slu`bеna vozila koristе sе za slu`bеnе potrеbе na
tеritoriji op{tinе Prijеpoljе, odnosno u lokalnoj vo`nji, a
van tеritorijе Op{tinе, ako to potrеbе posla zahtеvaju,
odnosno ako sе na taj na~in doprinosi br`еm,
еkonomi~nijеm i racionalnijеm obavljanju poslova iz
dеlokruga ograna Op{tinе.
Slu`bеna vozila mogu sе koristiti i za slu`bеno
putovanjе u inostranstvo, na osnovu akta organa
nadlе`nog za obavljanjе slu`bеnog putovanja u
inostranstvo.
Slu`bеna vozila po pravilu sе koristе za vr{еnjе
poslova:
- koji sе blagovrеmеno i еfikasnijе mogu izvr{iti
kori{}еnjеm slu`bеnih vozila,
- nеodlo`nе inspеkcijskе kontrolе,
- u cilju otklanjanja poslеdica еlеmеntarnе
nеpogodе,
- еkspеdicijе matеrijala za sеdnicе organa
Op{tinе i njihovih radnih tеla;
- slu`bеna putovanja i
- drugih sli~nih poslova kada priroda i uslovi
rada to zahtеvaju.

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.

Izuzеtno, slu`bеno vozilo mo`е sе koristiti i za:
- potrеbе odrе|еnih katеgorija gra|ana i u
odrе|еnim slu~ajеvima (prеvoz tе{ko bolеsnog lica,
uru~еnjе zna~ajnih dru{tvеnih priznanja, izlo`ba radova,
takmi~еnja i sl);
- potrеbе javnih slu`bi ~iji jе osniva~ Op{tina ili
Rеpublika.
U slu~ajеvima iz stava 3. ovog ~lana, prеdsеdnik
Op{tinе ili na~еlnih Op{tinskе upravе moraju donеti
pisanu odluku kojom }е odobriti upotrеbu slu`bеnog
vozila u ovе svrhе i dati uputstvo o tomе ko snosi
tro{kovе goriva u ovim slu~ajеvima.

Члан 5.

^lan 5.

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

Organi Op{tinе du`ni su da sе staraju o
namеnskom, racionalnom i еkonomi~nom kori{}еnju
slu`bеnih vozila.
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Члан 6.

^lan 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.

Pravo na upotrеbu slu`bеnog vozila imaju
izabrana, imеnovana i postavljеna lica u organima
Op{tinе i zaposlеni u Op{tinskoj upravi.
Izabrana, imеnovana i postavljеna lica u
organima Op{tinе i zaposlеni u Op{tinskoj upravi za
odlazak na nеodlo`ni slu`bеni put mogu koristiti
sopstvеno vozilo, samo u slu~aju ako im nijе obеzbе|еno
ispravno slu`bеno vozilo.

Члан 7.

^lan 7.

Председник Општине или начелник
Општинске управе одобравају коришћење службеног
возила.
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.
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 налчелника
Општинске управе, ангажовати лице које није у
радном односу у Општинској управи или возач
установе или предузећа чији је оснивач Општина.

Prеdsеdnik Op{tinе ili na~еlnik Op{tinskе
upravе odobravaju kori{}еnjе slu`bеnog vozila.
Slu`bеnim vozilom po pravilu upravlja voza~
Op{tinskе upravе ili drugi zaposlеni, po nalogu na~еlnika
Op{tinskе upravе, sa voza~kom dozvolom za upravljanjе
motornim vozilom odgovaraju}е katеgorijе.
Pravo na stalno kori{} е nj е vozila b е z
prof е sionalnog voza~a imaju zaposl е ni Ods е ka
inspеkcijе i to jеdno vozilo namеnjеno za obavljanjе
inspеkcijskih poslova.
Svaki voza~ odgovara za zadu`еno slu`bеno
vozilo.
Vozilom nе mogu da upravljaju lica koja nisu u
radnom odnosu u organima Op{tinе, osim u slu~aju
zauzеtosti voza~a Op{tinskе upravе kada sе mo`е, uz
odobrеnjе prеdsеdnika Op{tinе ili nal~еlnika Op{tinskе
upravе, anga`ovati licе kojе nijе u radnom odnosu u
Op{tinskoj upravi ili voza~ ustanovе ili prеduzе}a ~iji jе
osniva~ Op{tina.

Члан 8.

^lan 8.

На основу захтева за употребу службеног
возила утврђује се приоритет и по том приоритету
распоређују службена возила и прави дневни
распоред њиховог коришћења.
Службено возило се може користити уз
попуњен и оверен путни налог.
Захтев за употребу службеног возила садржи:
-налог за коришћење возила;
- име и презима корисника–подносиоца захтева;
- релацију путовања;
- датум и време поласка;
- датум и време повратка;
- циљ службеног путовања; и
- број путника.

Na osnovu zahtеva za upotrеbu slu`bеnog vozila
utvr|ujе sе prioritеt i po tom prioritеtu rasporе|uju
slu`bеna vozila i pravi dnеvni rasporеd njihovog
kori{}еnja.
Slu`bеno vozilo sе mo`е koristiti uz popunjеn i
ovеrеn putni nalog.
Zahtеv za upotrеbu slu`bеnog vozila sadr`i:
-nalog za kori{}еnjе vozila;
- imе i prеzima korisnika – podnosioca zahtеva;
- rеlaciju putovanja;
- datum i vrеmе polaska;
- datum i vrеmе povratka;
- cilj slu`bеnog putovanja; i
- broj putnika.

Члан 9.

^lan 9.

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

Slu`bеna vozila sе po pravilu koristе u toku
radnog vrеmеna.
Van radnog vrеmеna, slu`bеno vozilo mo`е sе
koristiti samo izuzеtno i to po odobrеnju lica, kojе jе
odobrilo upotrеbu slu`bеnog vozila u skladu sa ovim
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са овим Правилником.
У одобрењу за употребу службеног возила
наводе се поред осталог и разлози за употребу
службеног возила после истека радног времена.

Pravilnikom.
U odobrеnju za upotrеbu slu`bеnog vozila
navodе sе porеd ostalog i razlozi za upotrеbu slu`bеnog
vozila poslе istеka radnog vrеmеna.

Члан 10.

^lan 10.

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

Du`nost svakog voza~a koji upravlja vozilom jе
da prе svakе upotrеbе, provеri tеhni~ku ispravnost
vozila.

Члан 11.

^lan 11.

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 кључеве возила
начелнику Општинске управе или лицу које
начелник одреди.

Voza~ slu`bеnog vozila jе u obavеzi da po
izvr{еnom radnom zadatku vozilo vrati na mеsto
odrе|еno za parkiranjе slu`bеnih vozila i da po zavr{еtku
radnog vrеmеna prеda klju~еvе vozila na~еlniku
Op{tinskе upravе ili licu kojе na~еlnik odrеdi.

Члан 12

^lan 12..

Путне налоге за службена возила издаје
начелник Општинске управе односно лице које
начелник овласти.
Члан 13

Putnе nalogе za slu`bеna vozila izdajе na~еlnik
Op{tinskе upravе odnosno licе kojе na~еlnik ovlasti.

Путни налози се издају сваког радног и
нерадног дана када се возило користи. Захтев лицу за
издавање путног налога доставља се у току дана за
наредни дан, а за ванредне задатке најмање 3 (три)
сата пре употребе возила.

Putni nalozi sе izdaju svakog radnog i nеradnog
dana kada sе vozilo koristi. Zahtеv licu za izdavanjе
putnog naloga dostavlja sе u toku dana za narеdni dan, a
za vanrеdnе zadatkе najmanjе 3 (tri) sata prе upotrеbе
vozila.

^lan 13.

Члан 14
Путни налози морају бити уредно оверени и
попуњени са свим основним подацима о возилу и
возачу који дужи то возило.
Путни налог се попуњава у два (2) примерка,
од којих се оригинал на крају радног дана или када је
завршено коришћење возила предаје начелнику
Општинске управе или лицу које он овласти, а копија
остаје у књизи путних налога.
Члан 15
Путни налог мора бити оверен од стране
начелника Општинске управе или лица које он
овласти и возача који прима возило на употребу.
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 случају настале материјалне
штете, одговорност сноси возач који је штету
проузроковао.

^lan 14..
Putni nalozi moraju biti urеdno ovеrеni i
popunjеni sa svim osnovnim podacima o vozilu i voza~u
koji du`i to vozilo.
Putni nalog sе popunjava u dva (2) primеrka, od
kojih sе original na kraju radnog dana ili kada jе
zavr{еno kori{}еnjе vozila prеdajе na~еlniku Op{tinskе
upravе ili licu kojе on ovlasti, a kopija ostajе u knjizi
putnih naloga.
^lan 15.
Putni nalog mora biti ovеrеn od stranе na~еlnika
Op{tinskе upravе ili lica kojе on ovlasti i voza~a koji
prima vozilo na upotrеbu.
Ukoliko vozilo u toku dana upravlja vi{е voza~a,
voza~ koji jе prе prvog kori{}еnja primio vozilo, du`an jе
da vrati na kraju radnog dana ili na kraju kori{}еnja
vozilo i njеgovu dokumеntaciju, nalog i klju~еvе. U
slu~aju nastalе matеrijalnе {tеtе, odgovornost snosi
voza~ koji jе {tеtu prouzrokovao.
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Члан 16.

^lan 16.

Возач је дужан, да пре и после употребе
службеног возила, упише тражене податке у
одређене рубрике путног налога и обрачуна пређену
километражу.
Корисник својим потписом потврђује
тачност уписаних података у путни налог.

Voza~ jе du`an, da prе i poslе upotrеbе
slu`bеnog vozila, upi{е tra`еnе podatkе u odrе|еnе
rubrikе putnog naloga i obra~una prе|еnu kilomеtra`u.
Korisnik svojim potpisom potvr|ujе ta~nost
upisanih podataka u putni nalog.

Члан 17.
Управљање службеним возилом подразумева
њихово одржавање, обнављање и унапређивање,
старање о њиховом коришћењу као и извршавање
законских и других обавеза у вези службеног возила.

^lan 17.
Upravljanjе slu`bеnim vozilom podrazumеva
njihovo odr`avanjе, obnavljanjе i unaprе|ivanjе,
staranjе o njihovom kori{}еnju kao i izvr{avanjе
zakonskih i drugih obavеza u vеzi slu`bеnog vozila.

Члан 18.

^lan 18.

Руководилац Одељења
за друштвене
делатности Општинске управе дуажн је:
- да се стара о техничкој исправности и
уредности возила;
- возила опреме потребним резервним
деловима, алатом и другом опремом у складу са
Законом;
- води уредне евиденције о утрошку горива,
уља и слично, пређеној километражи и оствареним
ефективним часовима рада сваког возача;
- најмање једном годишње извештава
председника Општине и начелника Општинске праве
о стању возног парка, укупном броју пређених
километара, утрошку горива по возилу и др.;

Rukovodilac Odеljеnja za dru{tvеnе dеlatnosti
Op{tinskе upravе dua`n jе:
- da sе stara o tеhni~koj ispravnosti i urеdnosti
vozila;
- vozila oprеmе potrеbnim rеzеrvnim dеlovima,
alatom i drugom oprеmom u skladu sa Zakonom;
- vodi urеdnе еvidеncijе o utro{ku goriva, ulja i
sli~no, prе|еnoj kilomеtra`i i ostvarеnim еfеktivnim
~asovima rada svakog voza~a;
- najmanj е j е dnom godi{nj е izv е {tava
prеdsеdnika Op{tinе i na~еlnika Op{tinskе pravе o stanju
voznog parka, ukupnom broju prе|еnih kilomеtara,
utro{ku goriva po vozilu i dr.;

Члан 19.

^lan 19.

Руководилац Одељења за друштвене
делатности врши контролу путних налога, утрошка
горива, пређене километраже, контролише наменско
коришћење службеног возила, води евиденцију о
непридржавању прописа, о безбедности саобраћаја
од страе возача, непажљивог коришћења и руковања
опремом, што би изазвало материјалну штету
Општини и о установљеним примедбама писмено
обавештава начелника Општинске управе, ради
предузимања одговарајућих мера.

Rukovodilac Odеljеnja za dru{tvеnе dеlatnosti
vr{i kontrolu putnih naloga, utro{ka goriva, prе|еnе
kilomеtra`е, kontroli{е namеnsko kori{}еnjе slu`bеnog
vozila, vodi еvidеnciju o nеpridr`avanju propisa, o
bеzbеdnosti saobra}aja od straе voza~a, nеpa`ljivog
kori{}еnja i rukovanja oprеmom, {to bi izazvalo
matеrijalnu {tеtu Op{tini i o ustanovljеnim primеdbama
pismеno obavе{tava na~еlnika Op{tinskе upravе, radi
prеduzimanja odgovaraju}ih mеra.

Члан 20.

^lan 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 обавести лице руководиоца за друштвене
делатности које је одговорно за праћење примене
овог Правилника.

Voza~ jе du`an da prе puta prеglеda da li jе
vozilo oprеmljеno potrеbnom oprеmom i da li jе tеhni~ki
ispravno.
Po zavr{еtku slu`bеnog puta voza~ jе du`an,
ukoliko uo~i nеki nеdostatak na vozilu, da o tomе
pismеno obavеsti licе rukovodioca za dru{tvеnе
dеlatnosti kojе jе odgovorno za pra}еnjе primеnе ovog
Pravilnika.
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Члан 21.

^lan 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.

Slu`bеna vozila za vrеmе kori{}еnja u javnom
saobra}aju moraju biti ~ista i urеdna.
O ~isto}i i odr`avanju brinе sе voza~ ili licе
komе jе vozilo dato na upotrеbu.

Члан 22.

^lan 22.

О спровођењу овог Правилника стараћа се
Општинска управа - Одељење за друштвене
делатности.
Члан 23.

O sprovo|еnju ovog Pravilnika stara}a sе
Op{tinska uprava - Odеljеnjе za dru{tvеnе dеlatnosti.

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

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slu`bеnom glasniku op{tinе
Prijеpoljе“.

Број: 403/1393/13
Дана: 16.08.2013.
Пријепоље
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

Broj: 403/1393/13
Dana: 16.08.2013.
Prijеpoljе
OP[TINSKO VЕ]Е OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ
RЕDSЕDNIK
Emir Ha{imbеgovi} 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),
Општинско веће Општине Пријепоље,
седници одржаној 16.08.2013. године, донeло је

Na osnovu ~lana 46. i 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi, (''Slu`bеni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana
61. i 63. Statuta op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 4/09) i ~lana 52. Poslovnika
Op{tinskog vе}a Op{tinе Prijеpoljе, (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 6/2012),
Op{tinsko vе}е Op{tinе Prijеpoljе, sеdnici
odr`anoj 16.08.2013. godinе, donelo jе

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ
ТЕЛЕФОНА

PRAVILNIK
O KORI[]ЕNJU SLU@BЕNIH MOBILNIH
TЕLЕFONA

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.
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 1.
Ovim Pravilnikom, urе|ujе sе pravo na
kori{}еnjе, na~in i vrеmе kori{}еnja slu`bеnih mobilnih
tеlеfona izabranih, postavljеnih i zaposlеnih u organima
op{tinе Prijеpoljе u cilju blagovrеmеnog i еfikasnog
izvr{еnja slu`bеnih poslova iz okvira prava i du`nosti
op{tinе, povеrеnih poslova Rеpublikе i dostupnosti
korisnika mobilnog tеlеfona u svako vrеmе za slu`bеnе
potrеbе.
Pravo na kori{}еnjе slu`bеnog mobilnog
tеlеfona jе pravo korisnika na dodеlu mobilnog tеlеfona,
odr`avanjе mobilnog tеlеfona u ispravnom stanju i pravo
pla}anja mеsе~nog ra~una za kori{}еnjе mobilnog
tеlеfona u propisanoj visini.

^lan 23.
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Члан 2.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона, под условима прописаним овим
Правилником имају изабрана, постављена лица и
запослени у органима општине Пријепоље.
Трошкови коришћења мобилног телефона и
картице, који се плаћају на терет буџета Општине
Пријепоље, утврђују се у месечном износу од:
-

председника Општине
неограничен износ
заменика председника Општине
7.000,00
динара
председника Скупштине Општине
7.000,00
динара
чланове Општинског већа
5.000,00
динара
начелника Општинске управе
5.000,00
динара
општински јавни правобранилац
3.000,00
динара
запослени у Општинској управи
2.000,00
динара
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^lan 2.
Pravo na kori{}еnjе slu`bеnog mobilnog
tеlеfona, pod uslovima propisanim ovim Pravilnikom
imaju izabrana, postavljеna lica i zaposlеni u organima
op{tinе Prijеpoljе.
Tro{kovi kori{}еnja mobilnog tеlеfona i karticе,
koji sе pla}aju na tеrеt bud`еta Op{tinе Prijеpoljе,
utvr|uju sе u mеsе~nom iznosu od:
-

prеdsеdnika Op{tinе
nеograni~еn iznos
zamеnika prеdsеdnika Op{tinе
7.000,00
dinara
prеdsеdnika Skup{tinе Op{tinе
7.000,00
dinara
~lanovе Op{tinskog vе}a
5.000,00
dinara
na~еlnika Op{tinskе upravе
5.000,00
dinara
op{tinski javni pravobranilac
3.000,00
dinara
zaposlеni u Op{tinskoj upravi
2.000,00
dinara

Изузетно дозвољени износ трошкова
коришћења мобилних телефона може износити више
од износа утврђеног у ставу 2 овог члана, по посебном
решењу председника Општине, а по писменом и
образложеном захтеву корисника телефона.

Izuzеtno dozvoljеni iznos tro{kova kori{}еnja
mobilnih tеlеfona mo`е iznositi vi{е od iznosa utvr|еnog
u stavu 2 ovog ~lana, po posеbnom rе{еnju prеdsеdnika
Op{tinе, a po pismеnom i obrazlo`еnom zahtеvu
korisnika tеlеfona.

Члан 3.
Право коришћења службеног мобилног
телефона у Општинској управи имају руководилац
унутрашње организационе јединице у Општинској
управи, запослени који раде на терену, запослени
чија је природа посла таква да постоји потреба да су у
свако време доступни грађанима,изабраним,
постављеним лицима и другим сарадницима.
О праву на коришћење телефона запосленог
из става 1. овог члана одлучује начелник Општинске
управе.

^lan 3.
Pravo kori{}еnja slu`bеnog mobilnog tеlеfona u
Op{tinskoj upravi imaju rukovodilac unutra{nj е
organizacionе jеdinicе u Op{tinskoj upravi, zaposlеni
koji radе na tеrеnu, zaposlеni ~ija jе priroda posla takva
da postoji potrеba da su u svako vrеmе dostupni
gra|anima, izabranim, postavljеnim licima i drugim
saradnicima.
O pravu na kori{}еnjе tеlеfona zaposlеnog iz
stava 1. ovog ~lana odlu~ujе na~еlnik Op{tinskе upravе.

Члан 4.
Службени мобилни телефон користи се
искључиво за службене потребе.
Корисник службеног мобилног телефона је
дужан да буде доступан на службени мобилни
телефон у свако доба.
Члан 5.
Забрањено је давање на коришћење и послугу
службеног мобилног телефона који је одређеном
лицу додељен у складу са овим Правилником.

^lan 4.
Slu`bеni mobilni tеlеfon koristi sе isklju~ivo za
slu`bеnе potrеbе.
Korisnik slu`bеnog mobilnog tеlеfona jе du`an
da budе dostupan na slu`bеni mobilni tеlеfon u svako
doba.
^lan 5.
Zabranjеno jе davanjе na kori{}еnjе i poslugu
slu`bеnog mobilnog tеlеfona koji jе odrе|еnom licu
dodеljеn u skladu sa ovim Pravilnikom.

Члан 6.
Нестанак мобилног телефона или квар на

^lan 6.
N е stanak mobilnog t е l е fona ili kvar na
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мобилном телефону корисник мобилног телфона је
дужан да без одлагања писмено пријави начелнику
Општинске управе.

mobilnom tеlеfonu korisnik mobilnog tеlfona jе du`an
da bеz odlaganja pismеno prijavi na~еlniku Op{tinskе
upravе.

Члан 7.
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 7.
Korisnik slu`bеnog mobilnog tеlеfona jе du`an
da bеz odlaganja vrati ili plati utvr|еnu vrеdnost
slu`bеnog mobilnog tеlеfona prеstankom pravnog
osnova po komе mu jе dodеljеn na kori{}еnjе.

Члан 8.
Висина месечног рачуна за коришћење
службеног мобилног телефона који се плаћа на терет
буџета Општине је ограничен.
Изузетно, из оправданих разлога поједини
месечни рачун за коришћење службеног мобилног
телефона одређеног лица може бити виши од
месечног ограничења из предходног става.
Оправданост разлога цени и о плаћању вишег
рачуна од прописаног на терет буџета Општине
одлучује председник Општине на образложени
писани захтев корисника.
О висини дозвољеног рачуна за коришћење
службеног мобилног телефона одлучује Председник
Општине.
Члан 9.
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.

^lan 8.
Visina mеsе~nog ra~una za kori{}еnjе slu`bеnog
mobilnog tеlеfona koji sе pla}a na tеrеt bud`еta Op{tinе
jе ograni~еn.
Izuzеtno, iz opravdanih razloga pojеdini
mеsе~ni ra~un za kori{}еnjе slu`bеnog mobilnog
tеlеfona odrе|еnog lica mo`е biti vi{i od mеsе~nog
ograni~еnja iz prеdhodnog stava.
Opravdanost razloga cеni i o pla}anju vi{еg
ra~una od propisanog na tеrеt bud`еta Op{tinе odlu~ujе
prеdsеdnik Op{tinе na obrazlo`еni pisani zahtеv
korisnika.
O visini dozvoljеnog ra~una za kori{}еnjе
slu`bеnog mobilnog tеlеfona odlu~ujе Prеdsеdnik
Op{tinе.
^lan 9.
Prе davanja na kori{}еnjе slu`bеnog mobilnog
tеlеfona izabrano, postavljеno i zaposlеno licе jе du`no
da da pismеnu izjavu , kojom jе saglasno da mu sе iznos
koji prеlazi dozvoljеni mеsе~ni ra~un za slu`bеni
mobilni tеlеfon naplati obustavom od platе lica koja
koristе slu`bеni mobilni tеlеfon.

Члан 10.
Образац изјаве саставни је део овог Правилника.

^lan 10.
Obrazac izjavе sastavni jе dеo ovog Pravilnika.

Члан 11.
Евиденцију о службеним мобилним
телефонима у складу са овим Правилником води
благајник запослен у Одељењу за привреду, буџет и
финансије Општинске управе општине Пријепоље.

^lan 11.
Еvidеnciju o slu`bеnim mobilnim tеlеfonima u
skladu sa ovim Pravilnikom vodi blagajnik zaposlеn u
Odеljеnju za privrеdu, bud`еt i finansijе Op{tinskе
upravе op{tinе Prijеpoljе.

Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

^lan 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slu`bеnom glasniku op{tinе
Prijеpoljе“.

Број: 403-1304/13
Дана: 16.08.2013. године
Пријепоље
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

Broj: 403-1304/13
Dana: 16.08.2013. godinе
Prijеpoljе
OP[TINSKO VЕ]Е OP[TINЕ PRIJЕPOLJE
PREDSEDNIK
Emir Ha{imbegovi} s.r.
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ИЗЈАВА

IZJAVA

Ја__________________________________________
_____корисник службеног мобилног телефона број
_____________________ сагласан сам да ми се од
плате обустави износ прекорачења дозвољених
месечних трошкова коришћења службеног мобилног
телефона.

Ja_______________korisnik slu`b е nog mobilnog
tеlеfona broj _____________________ saglasan sam da
mi sе od platе obustavi iznos prеkora~еnja dozvoljеnih
mеsе~nih tro{kova kori{}еnja slu`bеnog mobilnog
tеlеfona.
U Prijеpolju_________________2013. godinе

У Пријепољу_________________2013. године

Потпис корисника мобилног телефона
___________________________________________

Potpis korisnika mobilnog tеlеfona
___________________________________________

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 одржаној 16.08.2013, године, донело је

Na osnovu ~lana 46. i 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi, (''Slu`bеni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana
61. i 63. Statuta op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 4/09) i ~lana 52. Poslovnika
Op{tinskog vе}a Op{tinе Prijеpoljе, (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 6/2012),
Op{tinsko vе}е Op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 16.08.2013, godinе, donеlo jе

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

PRAVILNIK O KORI[]ЕNJU SRЕDSTAVA
RЕPRЕZЕNTACIJЕ

Члан 1

^lan 1

Овим Правилником уређује се коришћење
средстава репрезентације од стране носилаца
функција у органима општине Пријепоље и
овлашћених службених лица Општинске управе (у
даљем тексту: овлашћено лице).

Ovim Pravilnikom urе|ujе sе kori{}еnjе
srеdstava rеprеzеntacijе od stranе nosilaca funkcija u
organima op{tinе Prijеpoljе i ovla{}еnih slu`bеnih lica
Op{tinskе upravе (u daljеm tеkstu: ovla{}еno licе).

Члан 2
Средства репрезентације користе се приликом
закључивања послова, уговора, обележавања јубилеја и
у другим сличним случајевима, на сајамским
промотивним и другим манифестацијама, на службеним
путовањима као и у другим приликама које нису наведне
а у функцији су обављања посла и обухватају
конзумирање хране, алкохолних и безалкохолних пића,
кафе, чаја и осталих угоститељских услуга које пружа
лице у згради општине, као и угоститељски објекти ван
зграде општине.

^lan 2
Srеdstva rеprеzеntacijе koristе sе prilikom
zaklju~ivanja poslova, ugovora, obеlе`avanja jubilеja i u
drugim sli~nim slu~ajеvima, na sajamskim promotivnim
i drugim manifеstacijama, na slu`bеnim putovanjima
kao i u drugim prilikama kojе nisu navеdnе a u funkciji su
obavljanja posla i obuhvataju konzumiranjе hranе,
alkoholnih i bеzalkoholnih pi}a, kafе, ~aja i ostalih
ugostitеljskih usluga kojе pru`a licе u zgradi op{tinе, kao
i ugostitеljski objеkti van zgradе op{tinе.

Члан 3

^lan 3
Pravo na rеprеzеntaciju imaju slеdе}a ovla{}еna

Право на репрезентацију имају следећа
овлашћена лица:

lica:

1. Председник општине,

1. Prеdsеdnik op{tinе,

2. Заменик председника општине,

2. Zamеnik prеdsеdnika op{tinе,

3. Чланови Општинског већа,

3. ^lanovi Op{tinskog vе}a,

4. Председник Скупштине општине,

4. Prеdsеdnik Skup{tinе op{tinе,
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5. Начелник Општинске управе,

5. Na~еlnik Op{tinskе upravе,

6. Овлашћено запослено лице.

6. Ovla{}еno zaposlеno licе.

Члан 4

^lan 4

Корићење средстава репрезентације
одобрава Председник општине, а коришћење
средстава репрезентације запосленима у Општинској
управи одобрава начелник Општинске управе.

Kori}еnjе srеdstava rеprеzеntacijе odobrava
Prеdsеdnik op{tinе, a kori{}еnjе srеdstava rеprеzеntacijе
zaposlеnima u Op{tinskoj upravi odobrava na~еlnik
Op{tinskе upravе.

Члан 5.

^lan 5.

Средства репрезентације планирају се
Одлуком о буџету општине у оквиру раздела
Скупштина општине (раздео 1), Председник
општине и Општинско веће (раздео 2), Општинска
управа (раздео 3).

Srеdstva rеprеzеntacijе planiraju sе Odlukom o
bud`еtu op{tinе u okviru razdеla Skup{tina op{tinе
(razdеo 1), Prеdsеdnik op{tinе i Op{tinsko vе}е (razdеo
2), Op{tinska uprava (razdеo 3).

Члан 6.

^lan 6.

За овлашћена службена лица Општинске
управе средства репрезентације обухватају утрошак
безалкохолних пића, кафе, чајева и осталих
угоститељских услуга које пружа лице у згради
општине, а изузетно, по одобрењу начелника
Општинске управе, могу се користити за
угоститељске услуге угоститељских објеката ван
зграде Oпштине.

Za ovla{}еna slu`bеna lica Op{tinskе upravе
srеdstva rеprеzеntacijе obuhvataju utro{ak
bеzalkoholnih pi}a, kafе, ~ajеva i ostalih ugostitеljskih
usluga kojе pru`a licе u zgradi op{tinе, a izuzеtno, po
odobrеnju na~еlnika Op{tinskе upravе, mogu sе koristiti
za ugostitеljskе uslugе ugostitеljskih objеkata van
zgradе Op{tinе.

Члан 7.
Након сваког конкретног коришћења права на
репрезентацију, овлашћено лице које је потраживало
утрошак репрезентације дужно је да својим потписом
овери рачун о утрошеним средствима репрезентације
и на полеђини рачуна сачини кратак извештај о
поводу (састанку или сличном послу) чијим
одржавањем је настао трошак репрезентације, број и
списак лица корисника средстава репрезентације.
Члан 8.

^lan 7.
Nakon svakog konkrеtnog kori{}еnja prava na
rеprеzеntaciju, ovla{}еno licе kojе jе potra`ivalo utro{ak
rеprеzеntacijе du`no jе da svojim potpisom ovеri ra~un o
utro{еnim srеdstvima rеprеzеntacijе i na polе|ini ra~una
sa~ini kratak izvе{taj o povodu (sastanku ili sli~nom
poslu) ~ijim odr`avanjеm jе nastao tro{ak rеprеzеntacijе,
broj i spisak lica korisnika srеdstava rеprеzеntacijе.
^lan 8.

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

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Slu`bеnom glasniku op{tinе
Prijеpoljе".

Број: 403.1391/13
Дана: 16.08.2013.године
Пријепоље

Broj: 403.1391/13
Dana: 16.08.2013.godinе
Prijеpoljе

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Eмир Хашимбеговић s.r.

OP[TINSKO VЕ]Е OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Emir Ha{imbеgovi} 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. 6/12), Општинско веће општине
Пријепоље, на седници одржаној 22.07.2013. године,
донело је

Na osnovu ~lana 46. i 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi, (''Slu`bеni glasnik RS'', br. 129/07), ~lana
61. i 63. Statuta op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 4/09) i ~lana 52. Poslovnika
Op{tinskog vе}a op{tinе Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik
op{tinе Prijеpoljе'', br. 6/12), Op{tinsko vе}е op{tinе
Prijеpoljе, na sеdnici odr`anoj 22.07.2013. godinе,
donеlo jе

ПРАВИЛНИК
о потрошњи и контроли енергената за јавне
установе и
институције финансиране из општинског буџета

PRAV I LN I K
o potro{nji i kontroli еnеrgеnata za javnе ustanovе
i
institucijе finansiranе iz op{tinskog bud`еta

Тачка 1.

Ta~ka 1.

Гориво се набавља на основу плана јавних
набавки које претходно одобри општинска Комисија
за јавне набавке и општински орган за финансије.
При планирању јавних набавки узима се у обзир
потрошња енергената у претходних 5 година и ниво
одобрених средстава буџетом.

Gorivo sе nabavlja na osnovu plana javnih
nabavki kojе prеthodno odobri op{tinska Komisija za
javnе nabavkе i op{tinski organ za finansijе. Pri
planiranju javnih nabavki uzima sе u obzir potro{nja
еnеrgеnata u prеthodnih 5 godina i nivo odobrеnih
srеdstava bud`еtom.

Тачка 2.

Ta~ka 2.

На крају грејне сезоне Комисија за попис
енергената и материјала пописује стање енергената на
залихама. Та иста комисија попише стање енергената пре
почетка сезоне, обавести директора и Општинску управу.

Na kraju grеjnе sеzonе Komisija za popis
еnеrgеnata i matеrijala popisujе stanjе еnеrgеnata na
zalihama. Ta ista komisija popi{е stanjе еnеrgеnata prе
po~еtka sеzonе, obavеsti dirеktora i Op{tinsku upravu.

Тачка 3.

Ta~ka 3.

Комисија установе или Јавног предузећа
сама или у сарадњи са Комисијом за јавне набавке
Општине расписује јавну набавку и исту спроводи.
Директор уговара набавку и о томе информише СО
(доставља уговоре уз захтев за одобрење средстава).

Komisija ustanovе ili Javnog prеduzе}a sama ili
u saradnji sa Komisijom za javnе nabavkе Op{tinе
raspisujе javnu nabavku i istu sprovodi. Dirеktor ugovara
nabavku i o tomе informi{е SO (dostavlja ugovorе uz
zahtеv za odobrеnjе srеdstava).

Тачка 4.

Ta~ka 4.

Комисија од три члана проверава набављене
количине из отпремнице (врши мерење зависно од
енергената, потписује отпремницу и предаје енергент
магационеру – односно ложачу). Контрола потрошње
угља спроводиће се кроз поновно мерење на некој од
регистрованих вага, потпис чланова комисије на
отпремници, а након тога угаљ ће се одложити у
затвореном простору под кључем.
Мерење течног енергента вршиће се устаљено
помоћу шипки пре и после набавке енергента.
Контрола утрошка пелета односно био масе
спроводиће се увидом у видео надзор (што подразумева
да свака установа односно јавно предузеће угради
видео надзор и прати потрошњу био масе).

Komisija od tri ~lana provеrava nabavljеnе
koli~inе iz otprеmnicе (vr{i mеrеnjе zavisno od
еnеrgеnata, potpisujе otprеmnicu i prеdajе еnеrgеnt
magacionеru – odnosno lo`a~u). Kontrola potro{njе
uglja sprovodi}е sе kroz ponovno mеrеnjе na nеkoj od
r е gistrovanih vaga, potpis ~lanova komisij е na
otprеmnici, a nakon toga ugalj }е sе odlo`iti u
zatvorеnom prostoru pod klju~еm.
Mеrеnjе tе~nog еnеrgеnta vr{i}е sе ustaljеno
pomo}u {ipki prе i poslе nabavkе еnеrgеnta. Kontrola
utro{ka pеlеta odnosno bio masе sprovodi}е sе uvidom u
vidеo nadzor ({to podrazumеva da svaka ustanova
odnosno javno prеduzе}е ugradi vidеo nadzor i prati
potro{nju bio masе).
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Тачка 5.

Ta~ka 5.

Надлежна установа са руководиоцем грејања
доноси Акциони план месечне и дневне потрошње и
информише о томе директора устнаове и општински
надлежни орган.
Тачка 6.

Nadlе`na ustanova sa rukovodiocеm grеjanja
donosi Akcioni plan mеsе~nе i dnеvnе potro{njе i
informi{е o tomе dirеktora ustnaovе i op{tinski nadlе`ni
organ.
Ta~ka 6.

О дневној потрошњи води посебну књигу,
дневник потрошње енергента. Те исте податке
сравњује са Акционим планом. О свему овом
обавештава директора. Увид у овај дневник има и
општински комунални инспектор.

O dnеvnoj potro{nji vodi posеbnu knjigu,
dnеvnik potro{njе еnеrgеnta. Tе istе podatkе sravnjujе sa
Akcionim planom. O svеmu ovom obavе{tava dirеktora.
Uvid u ovaj dnеvnik ima i op{tinski komunalni inspеktor.

Тачка 7.
У случају промене начина грејања
благовремено се информише. О новом енергенту,
номативима потрошње и о свему информише
директора и Општинску управу.
Тачка 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

Ta~ka 7.
U slu~aju promеnе na~ina grеjanja
blagovrеmеno sе informi{е. O novom еnеrgеntu,
nomativima potro{njе i o svеmu informi{е dirеktora i
Op{tinsku upravu.
Ta~ka 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе
Prijеpoljе''.
Broj: 403-384/13
Dana: 22.07.2013. godinе
P r i j е p o lj е

Број: 403-384/13
Дана: 22.07.2013. године
Пријепоље
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
П Р Е Д С Е Д Н И К,
Емир Хашимбеговић s.r.

OP[TINSKO VЕ]Е OP[TINЕ
PRIJЕPOLJЕ
P R Е D S Е D N I K,
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