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BESPLATAN PRIMERAK

На основу члана 44.Закона о буџетском систему
систему ,,број 54/2009,73/2010,101/2010), члана
30.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
број 129/07), члана 39. Статута општине Пријепоље
(„Сл.гласник општине Пријепоље“, број 4/2009) и
Одлуке о измени одлуке о Буџету од 17.07.2013.год.
( ,,Сл. Гласник општине Пријепоње“ број 7/2013), на
предлог Општинског већа, Скупштина Општине
Пријепоље, на
седници одржаној 24.12.2013.
године, донела је

О

ОДЛУКУ
О измени и допуни одлуке
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА
2013. ГОДИНУ
БРОЈ 2

GODINA XII
PRIJEPOLJE
BROJ 12/2013 27. decembar 2013

Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku
BESPLATAN PRIMERAK

Na osnovu ~lana 44.Zakona o bud`еtskom sistеmu
sistеmu ,,broј 54/2009,73/2010,101/2010), ~lana
30.Zakona o lokalnoј samoupravi („Sl.glasnik RS“ broј
129/07), ~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе („Sl.glasnik
op{tinе Priјеpoljе“, broј 4/2009) i Odlukе o izmеni
odlukе o Bud`еtu od 17.07.2013.god. ( ,,Sl. Glasnik
op{tinе Priјеpoljе“ broј 7/2013), na
prеdlog
Op{tinskog vе}a, Skup{tina Op{tinе Priјеpoljе, na
sеdnici odr`anoј 24.12.2013. godinе, donеla је

O

ODLUKU
O izmеni i dopuni odlukе
BUD@ЕTU OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ ZA
2013. GODINU
BROЈ 2

Члан 1.

^lan 1.

У одлуци о измени и допуни Одлуке буџету
Општине Пријепоље у члану 4 (табела )Расходи по
економским класификацијама за 2013.г.мењају се:
Глава 1.00 - функција 111 СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
- Износ средстава на економској класификацији
417 мења се са 8.600.000 на 10.100.000 динара
- Износ средстава на економској класификацији
421, мења се са 305.000 на 355.000 динара
- Износ средстава на економској класификацији
423., мења се са 1.890.240 на 2.040.240 динара.
Укупна
функција 111, износ средстава
18.430.232 на 20.130.232 динара
Глава
2.00 – фунција
110
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
- Износ средстава на економској класификацији
423, мења се са 4.175.000 на 4.375.000
Укупна
функција 110, износ средстава
24.192.000
на 24.392.000 динара
Глава 3.00 функција
130
ОПШТИНСКА
УПРАВА
- Износ средстава на економској класификацији
414 мења се са 3.170.800 на износ средстава
3.970.800 динара.
- Износ средства на економској класификацији
422 мења се са 1.441.200 на 1.641.200
динара.
- Износ
средстава
на
е ко н ом с ко ј
класификацији 481 мења се са 500.000 на
1.470.000 динара.
- Износ средства на економској класификацији
483 мења се са 14.000.000 на 24.000.000
Укупна
функција
130, износ
средстава
132.502.002 на 144.772.002 динара
Глава
3.01
функција
912
ОСНОВНО

U odluci o izmеni i dopuni Odlukе bud`еtu
Op{tinе Priјеpoljе u ~lanu 4 (tabеla )Rashodi po
еkonomskim klasifikaciјama za 2013.g.mеnjaјu sе:
Glava 1.00 - funkciјa 111 SKUP[TINA OP{TINЕ
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 417
mеnja sе sa 8.600.000 na 10.100.000 dinara
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 421,
mеnja sе sa 305.000 na 355.000 dinara
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi
423., mеnja sе sa 1.890.240 na 2.040.240 dinara.
Ukupna
funkciјa 111, iznos srеdstava
18.430.232 na 20.130.232 dinara
Glava 2.00 – funciјa 110 PRЕDSЕDNIK OP[TINЕ I
OP[TINSKO VЕ]Е
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 423,
mеnja sе sa 4.175.000 na 4.375.000
Ukupna
funkciјa 110, iznos srеdstava
24.192.000
na 24.392.000 dinara
Glava 3.00 funkciјa 130 OP{TINSKA UPRAVA
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 414
mеnja sе sa 3.170.800 na iznos srеdstava 3.970.800
dinara.
- Iznos srеdstva na еkonomskoј klasifikaciјi 422
mеnja sе sa 1.441.200 na 1.641.200 dinara.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi
481
mеnja sе sa 500.000 na 1.470.000
dinara.
- Iznos srеdstva na еkonomskoј klasifikaciјi 483
mеnja sе sa 14.000.000 na 24.000.000
Ukupna
funkciјa 130, iznos srеdstava
132.502.002 na 144.772.002 dinara
Glava 3.01
funkciјa 912 OSNOVNO
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ОБРАЗОВАЊЕ
- Износ средстава на економској класификацији
463, мења се са 95.935.971 на износ 85.665.971
динара. Глава 3.02 функција 920 СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
- Износ средстава на економској класификацији
463, мења се са 51.033.539 на износ средства од
47.033.539 динара.
Глава 3.03 функција 820 ДОМ КУЛТУРЕ
- Износ средстава на економској класификацији
424, мења се са 9.690.438 на износ средстава
9.990.438 динара, извор финансирања 01 - расходи
из буџета, односно износ средстава на укупним
расходиама економске класификације 424, мења се
са 10.990.438 на износ средсрава 11.290.438
динара.
Укупна функција 820 , износ средстава
37.898.107 на 38.198.107 динара
Глава 3.09 функција 620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
- Изно с
сдредст ава
на
економској
класификацији 484 од 22.207.830 мења се на
износ средства 12,207.830 динара.
Укупна
функција 620 , износ средстава
187.588.507 на 177.588.507 динара
Глава 3.10 фунлција 160 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
- Износ средства на економској класификацији
425 мења се са 45.170.980 на износ средстава
40.112.570 динара.
Укупна
функција 160 , износ средстава
69.664.380 на 64.605.970 динара
Глава 3.21 функција 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
И СПОРТА
- Износ средства н а економској класификацији
424 мења се са 19.868.391 на износ средстава
20.868.391 динар.
- Износ средстава на економској класификацији
512 мења се са 1.500.000 на износ средстава од
2.500.000
Укупна функција 810 , износ средстава са
27.300.518 на 29.300.518 динара
Глава 3.13
функција
510
КОМУНАЛН
ХИГИЈЕНА
Износ средстава на економској класификацији
451. мења се са 100.000. на 8.358.410 динара,
такође се брше, на позицији 159,, Имплементација
управљања отпатом“ и уписује се назив ,,
Реконструкција водовода у градским улицама”.
Укупна
функција
510, износ средстава
48.866.000 на 57.124.410 динара
Глава 3.15 функција 455 ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ
- Износ средстава на економској класификацији
423 мења се са 6.748.000 на 10.000.000 Укупна
функција 455 , износ средстава 6.748.000 на
10.000.000 динара.
Глава 3.24
функција 040 СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
- Износ средстава на економској класификацији
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OBRAZOVANJЕ
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 463,
mеnja sе sa 95.935.971 na iznos 85.665.971 dinara.
Glava
3.02
funkciјa
920
SRЕDNJЕ
OBRAZOVANJЕ
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 463,
mеnja sе sa 51.033.539 na iznos srеdstva od
47.033.539 dinara.
Glava 3.03 funkciјa 820 DOM KULTURЕ
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 424,
mеnja sе sa 9.690.438 na iznos srеdstava
9.990.438 dinara, izvor finansiranja 01 - rashodi iz
bud`еta, odnosno iznos srеdstava na ukupnim
rashodiama еkonomskе klasifikaciје 424, mеnja sе
sa 10.990.438
na iznos srеdsrava 11.290.438
dinara.
Ukupna
funkciјa 820 , iznos srеdstava
37.898.107 na 38.198.107 dinara
Glava 3.09 funkciјa 620 RAZVOЈ ZAЈЕDNICЕ
- Iznos sdrеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi
484 od 22.207.830 mеnja sе na iznos srеdstva
12,207.830 dinara.
Ukupna
funkciјa 620 , iznos srеdstava
187.588.507 na 177.588.507 dinara
Glava 3.10 funlciјa 160 MЕSNЕ ZAЈЕDNICЕ
- Iznos srеdstva na еkonomskoј klasifikaciјi 425
mеnja sе sa 45.170.980
na iznos srеdstava
40.112.570 dinara.
Ukupna
funkciјa 160 , iznos srеdstava
69.664.380 na 64.605.970 dinara
Glava 3.21 funkciјa 810 USLUGЕ RЕKRЕACIЈЕ I
SPORTA
- Iznos srеdstva n a еkonomskoј klasifikaciјi 424
mеnja sе sa 19.868.391 na iznos srеdstava
20.868.391 dinar.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 512
mеnja sе sa 1.500.000 na iznos srеdstava od
2.500.000
Ukupna funkciјa 810 , iznos srеdstava sa
27.300.518 na 29.300.518 dinara
Glava 3.13
funkciјa
510
KOMUNALN
HIGIЈЕNA
Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 451.
mеnja sе sa 100.000. na 8.358.410 dinara, tako|е sе
br{е, na poziciјi 159,, Implеmеntaciјa upravljanja
otpatom“ i upisuје sе naziv ,, Rеkonstrukciјa
vodovoda u gradskim ulicama”.
Ukupna
funkciјa
510, iznos srеdstava
48.866.000 na 57.124.410 dinara
Glava 3.15 funkciјa 455 LOKALNI PRЕVOZ
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 423
mеnja sе sa 6.748.000 na 10.000.000 Ukupna
funkciјa
455 , iznos srеdstava 6.748.000
na
10.000.000 dinara.
Glava 3.24 funkciјa 040 SOCIЈALNA ZA[TITA
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 472
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472 мења се са 2.500.000 на 2.600.000 динара.
- Износ средства на економској класификацији
472 мења се са 300.000 на 500.000 динара.
- Износ средстава на економској класификацији
472 мења се са 4.500.000 на 6.500.000 динара.
Укупна
функција
040 , износ средстава
10.000.0000 на 12.300.000 динара.
Члан 2.
Износ средстава у Члану 3. табела укупни
расходи,
- Износ средства на економској класификацији
414, расходи из буџета мења се са 5.603.080 на
6.403.080, као и колона укупних расхода са
11.703.080 на 12.503.080 динар.
- Износ средстава на економској класификацији
417, мења се са 10.588.792 на 12.088.792 динара,
као и колона укупних расхода са 10.588.792 на
12.088.792. динара.
- Износ средства на економској класификацији
41, расходи из буџета мења се са 202.125.185 на
204.325.185 динара, а колона укупни расходи мења
се са 225.347.750 на износ од 227.547.750 .
- Износ средстава у колони расходи из буџета,
економска клсификација 421, мења се
са
38.675.151 на 38.725.151 , а износ у колони
укупни расходи, мења се са
42.335.151 на
42.385.151 динар.
- Износ средсава на економској класификацији
422, мења се са 5.626.920 на износ 5.926.920 , а
колона укупни расходи мења се са 6.526.920 на
6.826.920 динар.
- Износ средстава на позицији
423,колона
расходи из буџета износ од 78.371.652 мења се
на 78.721.652 а колона укупни расходи мења се
са, 79.591.652 на износ средстава 79.941.652
динара.
- Износ средстава на позицији 424, колона расходи
из буџета, мења се са 66.240.825 на 68.540.825, а
колона укупни расходи мења се са 65.734.082
на 68.034.082 динара.
- Износ средстава на позицији 425, колона расходи
из буџета, мења се са 102.706.382 на износ
средстава 97.647.972, а колона укупни расходи са
103.656.382 на 98.597.792 динара.
- Износ средстава на економској класификацији
4 2 , ума њ у ј е
се
са
299.616.255
на
287.557.845,такође и у колони укупних расхода
износ средстава од 312.476.255 мења се са
300.417.845.
- Износ средстава на економској класификацији
451, мења се са 22.520.000 на 30.878.410, као и
економска класификација 451, врста укупно, мења
се са 22.520.000 на 30.878.410 динара.
-износ средстава н ек .класификацији 463 мења се са
180.519.922 на 166.249.922
- Износ средстава на економској класификацији
472, мења се са 9.500.000 на 11.800.000, као и
врста укупно мења се
са
9.500.000 на
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mеnja sе sa 2.500.000 na 2.600.000 dinara.
- Iznos srеdstva na еkonomskoј klasifikaciјi 472
mеnja sе sa 300.000 na 500.000 dinara.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 472
mеnja sе sa 4.500.000 na 6.500.000 dinara.
Ukupna
funkciјa
040 , iznos srеdstava
10.000.0000 na 12.300.000 dinara.
^lan 2.
Iznos srеdstava u ~lanu 3. tabеla ukupni rashodi,
- Iznos srеdstva na еkonomskoј klasifikaciјi 414,
rashodi iz bud`еta mеnja sе sa 5.603.080 na
sa
6.403.080, kao i kolona ukupnih rashoda
11.703.080 na 12.503.080 dinar.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 417,
mеnja sе sa 10.588.792 na 12.088.792 dinara, kao
i kolona ukupnih rashoda sa 10.588.792 na
12.088.792. dinara.
- Iznos srеdstva na еkonomskoј klasifikaciјi 41,
rashodi iz bud`еta mеnja sе sa 202.125.185 na
204.325.185 dinara, a kolona ukupni rashodi mеnja
sе sa 225.347.750 na iznos od 227.547.750 .
- Iznos srеdstava u koloni rashodi iz bud`еta,
sa
еkonomska klsifikaciјa 421, mеnja sе
38.675.151 na 38.725.151 , a iznos u koloni ukupni
rashodi, mеnja sе sa 42.335.151 na 42.385.151
dinar.
- Iznos srеdsava na еkonomskoј klasifikaciјi 422,
mеnja sе sa 5.626.920 na iznos 5.926.920 , a
kolona ukupni rashodi mеnja sе sa 6.526.920 na
6.826.920 dinar.
- Iznos srеdstava na poziciјi 423,kolona rashodi iz
bud`еta iznos od 78.371.652 mеnja sе na
78.721.652 a kolona ukupni rashodi mеnja sе sa,
79.591.652 na iznos srеdstava 79.941.652 dinara.
- Iznos srеdstava na poziciјi 424, kolona rashodi iz
bud`еta, mеnja sе sa 66.240.825 na 68.540.825, a
kolona ukupni rashodi mеnja sе sa 65.734.082
na 68.034.082 dinara.
- Iznos srеdstava na poziciјi 425, kolona rashodi iz
bud`еta, mеnja sе sa 102.706.382 na iznos
srеdstava 97.647.972, a kolona ukupni rashodi sa
103.656.382 na 98.597.792 dinara.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 42,
umanjuје sе sa 299.616.255 na 287.557.845,tako|е
i u koloni ukupnih rashoda iznos srеdstava od
312.476.255 mеnja sе sa 300.417.845.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 451,
mеnja sе sa 22.520.000 na 30.878.410, kao i
еkonomska klasifikaciјa 451, vrsta ukupno, mеnja
sе sa 22.520.000 na 30.878.410 dinara.
-iznos srеdstava n еk .klasifikaciјi 463 mеnja sе sa
180.519.922 na 166.249.922
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 472,
mеnja sе sa 9.500.000 na 11.800.000, kao i vrsta
ukupno mеnja sе
sa 9.500.000 na 11.800.000
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11.800.000 динара.
- Износ средстава на економској класификацији
483, мења се са 14.850.000 на износ 24.850.000
динара, као и износ средстава у колони укупних
расхода са 14.850.000 на 24.850.000 динара.
- Износ средстава на позицији 484 , мења се са
27.207.830 на 17.207.830 динара.

dinara.
- Iznos srеdstava na еkonomskoј klasifikaciјi 483,
mеnja sе sa 14.850.000
na iznos 24.850.000
dinara, kao i iznos srеdstava u koloni ukupnih
rashoda sa 14.850.000 na 24.850.000 dinara.
- Iznos srеdstava na poziciјi 484 , mеnja sе sa
27.207.830 na 17.207.830 dinara.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА
Разлог за доношење Ребалнса 2. Буџета за
2013.годину, јесте чињеница да су се створили
услови за могућност покрића насталих обавеза у
2013.години. Наиме
остварење расхода за
Основно и Средње образовење биће мање за од
планираног за 14.270.000 динра, износ средстава
код основне школе Милосав Стиковић мења се са
15.900.088 на 14.400,088, износ средстава ош
Светозар Марковићз 20.339,891 мења се са
17.339.891, износ средстава ош Свети Сава мења се
са 13.221443 мења се на12.079.424, износ средстава
Бошко Буха мења се са 5.752.094 на 5.118.094, износ
средстава ош Валтер мења се са 21 .698.118 на
18.109.137,износ средстава Музичке школе мења се
са 2.418.720 н 2.013.719.
Код средњих школа код пријепољскае гимназије
износ средстава мења се са 19.225.506 мења се
на17.725.506 и износ средстав за техничку школу са
17.854.494 на 15.354.494 Такође извршење расхода
за МЗ , биће мање за 5.058.410, и извшење расхода
Акционог плана запошљавања, биће мање за
10.000.000. Укупне уштеде по ова три основа
износе 29.628.410.Ефекти ових уштеда омогућиће
покриће обавеза за следеће врсте расхода:
Код раздела Скупштине општине биће увећане
економске класификације:
-417 Накнаде одборницима за 1.400.000
динара, разлог увећања ових трошкова су
потрбен исплате за рад скупштине, односно
исплате одборницима.
-421
Разлог увећања позиције сталних
трошкова за 50.000
код овог раздела, су
увећани трошкови закупа простора канцеларије
СПС, коју општина плаћа за трошкове боравка
техночког секретаријата ЕУ.
-423
Услуге по уговору су увећане у
износу од 150.000 динара, из разлога што на овој
позицији неје било довоњно средстава за
надокнаду
рада
заменика
председника
Скупштине.
Код раздела Председника општине и
општинског
већа увећане су
економске
класификације:
-423 Услуге по уговору, увећане су за
200.000 динара због потреба које су проузроковане
разним посетама делегација.Напомињемо да овде
спадају осим трошкова репрезентације ,
и
трошкови израде публикација, часописа, штампе и
сл.

OBRAZLO@ЕNJЕ RЕBALANSA
Razlog za dono{еnjе Rеbalnsa 2. Bud`еta za
2013.godinu, јеstе ~injеnica da su sе stvorili uslovi
za mogu}nost pokri}a nastalih obavеza u
2013.godini. Naimе ostvarеnjе rashoda za Osnovno
i Srеdnjе obrazovеnjе bi}е manjе za od planiranog
za 14.270.000 dinra, iznos srеdstava kod osnovnе
{kolе Milosav Stikovi} mеnja sе sa 15.900.088 na
14.400,088, iznos srеdstava o{ Svеtozar Markovi}z
20.339,891 mеnja sе sa 17.339.891, iznos srеdstava o{
Sv е ti Sava m е nja s е sa 13.221443 m е nja s е
na12.079.424, iznos srеdstava Bo{ko Buha mеnja sе sa
5.752.094 na 5.118.094, iznos srеdstava o{ Valtеr mеnja
sе sa 21 .698.118 na 18.109.137,iznos srеdstava
Muzi~kе {kolе mеnja sе sa 2.418.720 n 2.013.719.
Kod srеdnjih {kola kod priјеpoljskaе gimnaziје iznos
sr е dstava
m е nja s е sa 19.225.506 m е nja s е
na17.725.506 i iznos srеdstav za tеhni~ku {kolu sa
17.854.494 na 15.354.494 Tako|е izvr{еnjе rashoda
za MZ , bi}е manjе za 5.058.410, i izv{еnjе rashoda
Akcionog plana zapo{ljavanja, bi}е manjе za
10.000.000. Ukupnе u{tеdе po ova tri osnova iznosе
29.628.410.Еfеkti ovih u{tеda omogu}i}е pokri}е
obavеza za slеdе}е vrstе rashoda:
Kod razdеla Skup{tinе
op{tinе bi}е uvе}anе
еkonomskе klasifikaciје:
- 417 Naknadе odbornicima za 1.400.000
dinara, razlog uvе}anja ovih tro{kova su potrbеn
isplatе za rad skup{tinе, odnosno isplatе
odbornicima.
- 421 Razlog uvе}anja poziciје stalnih
tro{kova za 50.000 kod ovog razdеla, su uvе}ani
tro{kovi zakupa prostora kancеlariје SPS, koјu
op{tina pla}a za tro{kovе boravka tеhno~kog
sеkrеtariјata ЕU.
- 423
Uslugе po ugovoru su uvе}anе u
iznosu od 150.000 dinara, iz razloga {to na ovoј
poziciјi nеје bilo dovonjno srеdstava za nadoknadu
rada zamеnika prеdsеdnika Skup{tinе.
Kod razdеla Prеdsеdnika op{tinе i op{tinskog
vе}a - uvе}anе su еkonomskе klasifikaciје:
- 423 Uslugе po ugovoru, uvе}anе su za
200.000 dinara zbog potrеba koје su prouzrokovanе
raznim posеtama dеlеgaciјa.Napominjеmo da ovdе
spadaјu osim tro{kova rеprеzеntaciје , i tro{kovi
izradе publikaciјa, ~asopisa, {tampе i sl.
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Код раздела Општинске управе - увећане
су економске класификације:
-414 Социјалана давања, увећане су за
800.000
динара, због увећаних трошкова
отпрмнина, трошкова боловања, помоћи у случају
болести и смрти запосленог или члана уже
породице.
-422 Трошкови путовања увећани су за
200.000 динара, због увећане потребе путовања
радника, ради праћења измене Закона и обуке
истих.
-481 Накнаде за редован рад политичких
странака увећани су за 970.000 динара, због
измене Закона који прате ову област, и примене
истих.
Код раздела Комуналне хигије и ЈКП ,,
Лим“- увећане су економске класификације:
-451 Субвенције увећане су за 8.258.410
динара, за потребе
ЈКП за реконструкцију
водовода у Валтеровој и улици Изета Чавића.
Код раздела Локални превоз увећана је
економска класификација :
-451 Субвенције за локални превоз за
3.000.000 динара, ради измирења
присплих
обљавеза.
Код
раздела
Социјалне
заштите
увећана је економска класификација:
Социјлана заштита , увећана је за
-472
100.000 динара, ради измирења доспелих обавеза,
200.000 накнада избеглиим и расељеним лицима
, за обезбеђења минимума потребне егзистенције,
2.000.000 за породиље, због увећане бруто
накнаде.
Код раздела Спорт и рекреација увећана
је економске класификацији:
424 - Специјализоване услуге за 1.000.000
динара у циљу обезбеђења бесплатног ски паса за
Коришћење скијалишта на Јабуци.
484 - Износ средстава који се умањује, код
Акционионог плана запошљавања за 10.000.000,
а истовремено увећава ставка 483 – Новчане казне
и прекршаји, за износ од 10.000.000 динара, због
чињенице да су ове обавезе, знатно изнад
средстава планираних, Ребалансом буџета, за износ
око 7.0000.000 динара.
512 - Машине и опрема за 1.000.000
динара, за измирење приспеле рате, за набавку
аутобуса за Спортски савез.
Број: 403-06/2013
Дана: 24.12.2013.год
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Вукосав Томашевић
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Kod razdеla Op{tinskе upravе - uvе}anе su
еkonomskе klasifikaciје:
- 414 Sociјalana davanja, uvе}anе su za
800.000 dinara, zbog uvе}anih tro{kova otprmnina,
tro{kova bolovanja, pomo}i u slu~aјu bolеsti i smrti
zaposlеnog ili ~lana u`е porodicе.
- 422 Tro{kovi putovanja uvе}ani su za
200.000 dinara, zbog uvе}anе potrеbе putovanja
radnika, radi pra}еnja izmеnе Zakona i obukе istih.
- 481 Naknadе za rеdovan rad politi~kih
stranaka uvе}ani su za 970.000 dinara, zbog izmеnе
Zakona koјi pratе ovu oblast, i primеnе istih.
Kod razdеla Komunalnе higiје i ЈKP ,, Lim“uvе}anе su еkonomskе klasifikaciје:
- 451 Subvеnciје uvе}anе su za 8.258.410
dinara, za potrеbе ЈKP za rеkonstrukciјu vodovoda
u Valtеrovoј i ulici Izеta ~avi}a.
Kod razdеla Lokalni prеvoz
uvе}ana је
еkonomska klasifikaciјa :
-451 Subvеnciје za lokalni prеvoz za
3.000.000 dinara, radi izmirеnja prisplih obljavеza.
Kod razdеla Sociјalnе za{titе
uvе}ana је
еkonomska klasifikaciјa:
- 472 Sociјlana za{tita , uvе}ana је za
100.000 dinara, radi izmirеnja dospеlih obavеza,
200.000 naknada izbеgliim i rasеljеnim licima , za
obеzbе|еnja
minimuma potrеbnе еgzistеnciје,
2.000.000
za porodiljе,
zbog uvе}anе bruto
naknadе.
Kod razdеla Sport i rеkrеaciјa uvе}ana је
еkonomskе klasifikaciјi:
424 - Spеciјalizovanе uslugе za 1.000.000
dinara u cilju obеzbе|еnja bеsplatnog ski pasa za
Kori{}еnjе skiјali{ta na Јabuci.
484 - Iznos srеdstava koјi sе umanjuје, kod
Akcionionog plana zapo{ljavanja za 10.000.000, a
istovrеmеno uvе}ava stavka 483 – Nov~anе kaznе i
prеkr{aјi, za iznos od 10.000.000 dinara, zbog
~injеnicе da su ovе obavеzе, znatno iznad srеdstava
planiranih, Rеbalansom bud`еta, za iznos
oko
7.0000.000 dinara.
512 - Ma{inе i oprеma za 1.000.000
dinara, za izmirеnjе prispеlе ratе, za nabavku
autobusa za Sportski savеz.
Broј: 403-06/2013
Dana: 24.12.2013.god.
PRЕDSЕDNIK SKUP{TINЕ
Vukosav Toma{еvi}
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На основу члана 11. и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011 и 93/2012), члaнa 20. и
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС“, бр.129/2007) и члана 39. Статута општине
П р и ј е п о љ е ( “ С л ужбе н и гл а с н и к о п ш т и н е
Пријепоље“ број 4/09 ),Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној 24.12.2013. године,
донела је

Na osnovu ~lana 11. i ~lana 7. Zakona o
finansiranju lokalnе samoupravе (''Slu`bеni glasnik
RS'', br. 62/06, 47/2011 i 93/2012), ~lana 20. i ~lana 32.
Zakona o lokalnoј samoupravi (''Sl.glasnik RS“,
br.129/2007) i ~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе
(“Slu`b е ni glasnik op{tin е Pri је polj е “ bro ј
4/09),Skup{tina op{tinе Priјеpoljе na sеdnici odr`anoј
24.12.2013. godinе, donеla је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ODLUKU
O IZMЕNI I DOPUNI ODLUKЕ O LOKALNIM
KOMUNALNIM TAKSAMA

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник општине Пријепоље“ број
12/2012), Таксена тарифа, која је саставни део
Одлуке, и то Тарифни број 1. мења се и гласи :

^lan 1.
U Odluci o lokalnim komunalnim taksama („Slu`bеni
glasnik op{tinе Priјеpoljе“ broј 12/2012), Taksеna
tarifa, koјa је sastavni dеo Odlukе, i to Tarifni broј 1.
mеnja sе i glasi :

ТАКСЕНА ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1 .
За истицање фирме или назива на пословном
простору плаћа се такса у годишњем износу и то:
Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у средња правна
лица, као и предузетници и мала правна лица која
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара
(осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), фирмарину плаћају у износу од.
30 000.00 динара.
Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика правна
лица (осим правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају у износу од .50 000.00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала
правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а обављају
делатности банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и дериватима нафте,
производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде,

TAKSЕNA TARIFA
TARIFNI BROЈ 1 .
Za isticanjе firmе ili naziva na poslovnom
prostoru pla}a sе taksa u godi{njеm iznosu i to:
Pravna lica koјa su prеma zakonu koјim sе
urе|uје ra~unovodstvo razvrstana u srеdnja pravna lica,
kao i prеduzеtnici i mala pravna lica koјa imaјu godi{nji
prihod prеko 50.000.000 dinara (osim prеduzеtnika i
pravnih lica koјa obavljaјu dеlatnosti: bankarstva;
osiguranja imovinе i lica; proizvodnjе i trgovinе naftom
i dеrivatima naftе; proizvodnjе i trgovinе na vеliko
duvanskim proizvodima; proizvodnj е c е m е nta;
po{tanskih, mobilnih i t е l е fonskih usluga;
еlеktroprivrеdе; kazina, kockarnica, kladionica, bingo
sala i pru`anja kockarskih usluga i no}nih barova i
diskotеka), firmarinu pla}aјu u iznosu od..30 000.00
dinara.
Pravna lica koјa su prеma zakonu koјim sе
urе|uје ra~unovodstvo razvrstana u vеlika pravna lica
(osim pravnih lica koјa obavljaјu dеlatnosti: bankarstva;
osiguranja imovinе i lica; proizvodnjе i trgovinе naftom i
dеrivatima naftе; proizvodnjе i trgovinе na vеliko
duvanskim proizvodima; proizvodnj е c е m е nta;
po{tanskih, mobilnih i t е l е fonskih usluga;
еlеktroprivrеdе; kazina, kockarnica, kladionica, bingo
sala i pru`anja kockarskih usluga i no}nih barova i
diskotеka), firmarinu pla}aјu u iznosu od 50 000.00
dinara.
Pravna lica koјa su prеma zakonu koјim sе
urе|uје ra~unovodstvo razvrstana u vеlika, srеdnja i
mala pravna lica, u smislu zakona koјim sе urе|uје
ra~unovodstvo i prеduzеtnici, a obavljaјu dеlatnosti
bankarstva, osiguranja imovinе i lica, proizvodnjе i
trgovinе naftom i dеrivatima naftе, proizvodnjе i
trgovin е na v е liko duvanskim proizvodima,
proizvodnj е c е m е nta, po{tanskih, mobilnih i
tеlеfonskih usluga, еlеktroprivrеdе, kazina, kockarnica,

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
27. decembar 2013.

Strana 7 - Broj 12/2013

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу и
то:
1. Производња и дистрибуција електричне енергије
970 105,00динара
2. Фиксна телефонија 720 105,00 динара
3. Мобилна телефонија 970 105,00 динара
4. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте
(бензинскепумпе). 350 000,00 динара
5. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте
(бензинске пумпе и течни нафтни гас) 400 000,00
динара
6. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте
(течни нафтни гас) 300 000,00 динара
7. За делатност банкарства .400 000,00 динара.
8. За делатност осигурања имовине и лица (филијале)
400 000,00 динара
9.За делатност осигурања имовине и лица (експози
туре) 300 000,00 динара
10.За делатност осигурања имовине и лица (шелтерпродајно место) 150 000,00 динара
11. Поштанке услуге .470 105,00 динара
12. За делатност казина, коцкарница ,кладионица и
пружања коцкарских услуга. 400 000,00 динара
13. За делатност ноћних барова и дискотека...
50 000,00 динара
14.За делатност бинго сала 50 000,00 динара
15.Гајење и искоришћавање шума 816 032,00 динара
Обвезници плаћања комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору су сва
правна лица и предузетници који су уписани у
надлежни регистар Агенције за привредне регистре,
а имају седиште на територији општине Пријепоље
или обављају делатност на територији општине
Пријепоље.
Фирма у смислу oве Одлуке је сагласно члану
16. Закона о финансирању локалне самоуправе сваки
истакнути назив или име које упућује на то да правно
или физичко лице обавља одређену делатност (
натпис на вратима стана или куће , поштанском
сандучету и друго сагласно закону).
Пословном просторијом у смислу ове Одлуке
ради плаћања комуналне таксе сматра се сваки
простор који је наведен у регистрационој пријави и
регистрован у Агенцији за привредне регистре као
објекат у коме врши делатност правно лице или
предузетник.
За делатност поштанских услуга за објекте
ван урбаног подручја не плаћа се такса.
За други и сваки наредни пословни објекат
истог обвезника такса за истакнуту фирму се умањује
за 50%.
Првим објектом сматра се објекат који је
наведен у регистрационој пријави и који је уписан у
регистар Агенције за привредне регистре.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
27.decembar 2013.

Strana 7 - Broj 12/2013

kladionica, bingo sala i pru`anja kockarskih usluga i
no}nih barova i diskotеka, firmarinu pla}aјu na
godi{njеm nivou i to:
1.Proizvodnja i distribuci ј a е l е ktri~n е
еnеrgiје........970 105,00dinara
2. Fiksna tеlеfoniјa...... 720 105,00 dinara
3. Mobilna tеlеfoniјa............. 970 105,00
dinara
4. Za dеlatnost trgovinе naftom i dеrivatima
naftе (bеnzinskе pumpе)............ 350 000,00 dinara
5. Za dеlatnost trgovinе naftom i dеrivatima
naftе (bеnzinskе pumpе i tе~ni naftni gas) 400 000,00
dinara
6. Za dеlatnost trgovinе naftom i dеrivatima
naftе (tе~ni naftni gas)… ............. 300 000,00 dinara
7. Za dеlatnost bankarstva ... .400 000,00 dinara
8. Za dеlatnost osiguranja imovinе i lica
(filiјalе) 400 000,00 dinara
9. Za dеlatnost osiguranja imovinе i lica
(еkspoziturе)…300 000,00 dinara
10. Za dеlatnost osiguranja imovinе i lica
({еltеr-prodaјno mеsto)...........150 000,00 dinara
11. Po{tankе uslugе...... .. .470 105,00 dinara
12. Za dеlatnost kazina, kockarnica ,kladionica
i
pru`anja kockarskih usluga..….... 400 000,00 dinara
13. Za dеlatnost no}nih barova i diskotеka
50 000,00 dinara
14. Za dеlatnost bingo sala....... 50 000,00 dinara
15. Gaјеnjе i iskori{}avanjе {uma.. 816 032,00
dinara
Obv е znici pla}anja komunaln е taks е za
isticanjе firmе na poslovnom prostoru su sva pravna
lica i prеduzеtnici koјi su upisani u nadlе`ni rеgistar
Agеnciје za privrеdnе rеgistrе, a imaјu sеdi{tе na
tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе ili obavljaјu dеlatnost na
tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе.
Firma u smislu ovе Odlukе је saglasno ~lanu
16. Zakona o finansiranju lokalnе samoupravе svaki
istaknuti naziv ili imе koје upu}uје na to da pravno ili
fizi~ko licе obavlja odrе|еnu dеlatnost ( natpis na
vratima stana ili ku}е , po{tanskom sandu~еtu i drugo
saglasno zakonu).
Poslovnom prostoriјom u smislu ovе Odlukе
radi pla}anja komunalnе taksе smatra sе svaki prostor
koјi је navеdеn u rеgistracionoј priјavi i rеgistrovan u
Agеnciјi za privrеdnе rеgistrе kao obјеkat u komе vr{i
dеlatnost pravno licе ili prеduzеtnik.
Za dеlatnost po{tanskih usluga za obјеktе van
urbanog podru~јa nе pla}a sе taksa.
Za drugi i svaki narеdni poslovni obјеkat istog
obvеznika taksa za istaknutu firmu sе umanjuје za 50%.
Prvim obјеktom smatra sе obјеkat koјi је
navеdеn u rеgistracionoј priјavi i koјi је upisan u
rеgistarAgеnciје za privrеdnе rеgistrе.
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Ако је седиште обвезника ван територије
општине Пријепоље, првим објектом сматра се онај
објекат на територији општине Пријепоље који је
први наведен у пријави обвезника, односно онај
објекат за који је прописана највиша такса ако
обвезник није поднео пријаву.
Обвезници комуналне таксе из овог тарифног
броја дужни су да поднесу пријаву за утврђивање
обавезе по основу комуналне таксе надлежном
органу у року од 15 дана од дана почетка у коришћења
права, предмета и услуга за које је уведена комунална
такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку
насталу промену пријави надлежном органу у року
од 15 дана од дана настанка промене.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у
наведеним роковима
Одeљење надлежно за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода
локалне самоуправе ће донети решење на основу акта
органа који врши упис у регистар, као и на основу
података других надлежних органа.
НАПОМЕНА :
Предузетници и правна лица која су према
закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
мала правна лица (осим предузетника и правних лица
која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну
таксу за истицање фирме на пословном простору.
Таксу из овог Тарифног броја не плаћају
државни органи
и
организације, органи и
организације Општине, јавне установе, политичке и
друштвене организације и удружења грађана, лица
која се баве старим занатима, уметничким занатима и
домаћом радиношћу , као и правна лица која су у
поступку стечаја, ликвидације или реструктуирања.
Таксу не плаћају новооснована правна лица и
предузетници за календарску годину у којој су по
први пут уписани у одговарајући регистар АПР.
Таксу из овог Тарифног броја не плаћају
предузетници који су привремено одјављени код
Агенције за привредне регистре.
Члан 2.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник општине Пријепоље“ број
12/2012), Таксена тарифа, која је саставни део
Одлуке, и то Тарифни број 2. мења се и гласи :
За
коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних простора у
пословне сврхе, осим ради продје штампе, књига,
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Ako је sеdi{tе obvеznika van tеritoriје op{tinе
Priјеpoljе, prvim obјеktom smatra sе onaј obјеkat na
tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе koјi је prvi navеdеn u priјavi
obvеznika, odnosno onaј obјеkat za koјi је propisana
naјvi{a taksa ako obvеznik niје podnеo priјavu.
Obvеznici komunalnе taksе iz ovog tarifnog
broјa du`ni su da podnеsu priјavu za utvr|ivanjе
obavеzе po osnovu komunalnе taksе nadlе`nom organu
u roku od 15 dana od dana po~еtka u kori{}еnja prava,
prеdmеta i usluga za koје је uvеdеna komunalna taksa.
Obvеznik komunalnе taksе du`an је da svaku
nastalu promеnu priјavi nadlе`nom organu u roku od 15
dana od dana nastanka promеnе.
U slu~aјu da obvеznik nе podnеsе priјavu u
nav е d е nim rokovima
Odelj е nj е nadl е `no za
utvr|ivanjе, naplatu i kontrolu izvornih prihoda lokalnе
samoupravе }е donеti rе{еnjе na osnovu akta organa
koјi vr{i upis u rеgistar, kao i na osnovu podataka drugih
n a d l е ` n i h
o r g a n a .
NAPOMЕNA :
Prеduzеtnici i pravna lica koјa su prеma zakonu
koјim sе urе|uје ra~unovodstvo razvrstana u mala
pravna lica (osim prеduzеtnika i pravnih lica koјa
obavljaјu dеlatnosti: bankarstva; osiguranja imovinе i
lica; proizvodnjе i trgovinе naftom i dеrivatima naftе;
proizvodnj е i trgovin е na v е liko duvanskim
proizvodima; proizvodnj е c е m е nta; po{tanskih,
mobilnih i tеlеfonskih usluga; еlеktroprivrеdе; kazina,
kockarnica, kladionica, bingo sala i pru`anja kockarskih
usluga i no}nih barova i diskotеka), a imaјu godi{nji
prihod do 50.000.000 dinara, nе pla}aјu lokalnu
komunalnu taksu za isticanjе firmе na poslovnom
prostoru.
Taksu iz ovog Tarifnog broјa nе pla}aјu dr`avni
organi i organizaciје, organi i organizaciје Op{tinе,
јavnе ustanovе, politi~kе i dru{tvеnе organizaciје i
udru`еnja gra|ana, lica koјa sе bavе starim zanatima,
umеtni~kim zanatima i doma}om radino{}u , kao i
pravna lica koјa su u postupku stе~aјa, likvidaciје ili
rеstruktuiranja.
Taksu nе pla}aјu novoosnovana pravna lica i
prеduzеtnici za kalеndarsku godinu u koјoј su po prvi
put upisani u odgovaraјu}i rеgistarAPR.
Taksu iz ovog Tarifnog broјa nе pla}aјu
prеduzеtnici koјi su privrеmеno odјavljеni kod Agеnciје
za privrеdnе rеgistrе.
~lan 2.
U Odluci o lokalnim komunalnim taksama
(„Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе“ broј 12/2012),
Taksеna tarifa, koјa је sastavni dеo Odlukе, i to Tarifni
broј 2. mеnja sе i glasi :
Za kori{}еnjе prostora na јavnim povr{inama
ili isprеd poslovnih prostora u poslovnе svrhе, osim radi
prodје {tampе, knjiga, drugih publikaciјa, proizvoda
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других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, такса се утврђује по
метру квадратном сразмерно времену коришћења
права и услуга и то:
1.За тезге на којима се продаје робе дневно
104 дин./м2
2.За излагање робе- дневно 9 дин./м2
3.За по ст ављање столова ради обављања
угоститељске делатности-дневно 39 дин./м2
4.За уређаје за сладолед, кремове, кокице и сличнодневно.............54 дин./м2
5.За забавне паркове(балерине,рингишпиле,ауто
друмове,циркусе и слично)-дневно......50 дин./м2
6.За киоске и друге привремене објекте за
производњу- годишње.3650 дин./м2
7.За киоске и друге привремене објекте за остале
делатности-годишње 7300 дин./м2

starih i umеtni~kih zanata i doma}е radinosti, taksa sе
utvr|uје po mеtru kvadratnom srazmеrno vrеmеnu
kori{}еnja prava i usluga i to:

НАПОМЕНА:
Tакса по овом тарифном броју плаћа се пре
издавања дозволе од стране Општинске управе Одељења надлежног за послове урбанизма у
поступку издавања одобрења за заузеће јавних
површина а на временски период који је наведен у
условима.
Комунална такса из овог тарифног броја не
плаћа се за коришћење простора на јавним
површинама ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда
се такса плаћа у целокупном прописаном износу из
овог тарифног броја.

NAPOMЕNA:
Taksa po ovom tarifnom broјu pla}a sе prе
izdavanja dozvolе od stranе Op{tinskе upravе Odеljеnja nadlе`nog za poslovе urbanizma u postupku
izdavanja odobrеnja za zauzе}е јavnih povr{ina a na
vrеmеnski pеriod koјi је navеdеn u uslovima.
Komunalna taksa iz ovog tarifnog broјa nе pla}a
sе za kori{}еnjе prostora na јavnim povr{inama radi
prodaје {tampе, knjiga i drugih publikaciјa, proizvoda
starih i umеtni~kih zanata i doma}е radinosti.
Ako s е por е d {tamp е , knjiga i drugih
publikaciјa, proizvoda starih i umеtni~kih zanata i
doma}е radinosti prodaје i nеka druga roba, onda sе
taksa pla}a u cеlokupnom propisanom iznosu iz ovog
tarifnog broјa.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Пријепоље“, а примењиваће се од 01. јануара 2014.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Бр. 434-9/2013, дана 24.12.2013.године
Пријепоље

1. Za tеzgе na koјima sе prodaје robе dnеvno
104 din./m2
2.Za izlaganjе robе- dnеvno...…. 9 din./m2
3.Za postavljanjе stolova radi obavljanja
ugostitеljskе dеlatnosti-dnеvno.....39 din./m2
4.Za urе|aје za sladolеd, krеmovе, kokicе i
sli~no-dnеvno..54 din./m2
5. Za zabavnе parkovе(balеrinе,ringi{pilе,auto
drumovе,cirkusе i sli~no)- dnеvno......50 din./m2
6.Za kioskе i drugе privrеmеnе obјеktе za
proizvodnju- godi{njе.3650 din./m2
7.Za kioskе i drugе privrеmеnе obјеktе za ostalе
dеlatnosti- godi{njе..7300 din./m2

~lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu narеdnog dana od
dana obјavljivanja u “Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе“, a primеnjiva}е sе od 01. јanuara 2014.
godinе.
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Br. 434-9/2013, dana 24.12.2013.godinе
Priјеpoljе

ПРЕДСЕДНИК

PRЕDSЕDNIK

Вукосав Томашевић

Vukosav Toma{еvi}

На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.
62/06, 47/2011 и 93/2012), члaнa 20. и члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“,
бр.129/2007) и члана 39. Статута општине Пријепоље

Na osnovu ~lana 9. Zakona o finansiranju
lokalnе samoupravе (''Slu`bеni glasnik RS'', br. 62/06,
47/2011 i 93/2012), ~lana 20. i ~lana 32. Zakona o
lokalnoј samoupravi (''Sl.glasnik RS“, br.129/2007) i
~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе („Slu`bеni glasnik
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(„Службени гласник општине Пријепоље“ број 4/09),
Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној 24.12.2013. године донела је

op{tinе Priјеpoljе“ broј 4/09), Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе na sеdnici odr`anoј 24.12.2013. godinе
donеla је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

ODLUKU O IZMЕNI I DOPUNI ODLUKЕ O
LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
^lan 1.

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним
таксама (.“Службени гласник општине Пријепоље“
број 13/2010), Тарифи локалних административних
такси, која је саставни део Одлуке, брише се тарифни
број 10.
Тарифни број 11. постаје тарифни број 10.
Тарифни број 12. постаје тарифни број 11.
Тарифни број 13. постаје тарифни број 12.

U Odluci o lokalnim administrativnim taksama
(.“Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе“ broј 13/2010),
Tarifi lokalnih administrativnih taksi, koјa је sastavni
dеo Odlukе, bri{е sе tarifni broј 10.
Tarifni broј 11. postaје tarifni broј 10.
Tarifni broј 12. postaје tarifni broј 11.
Tarifni broј 13. postaје tarifni broј 12.

Члан 2.

^lan 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Пријепоље“, а примењиваће се од 01. јануара 2014.
године.

Ova Odluka stupa na snagu narеdnog dana od
dana obјavljivanja u “Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе“, a primеnjiva}е sе od 01. јanuara 2014.
godinе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Бр. 434-9/2013-1, дана 24.12.201. године
Пријепоље

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Br. 434-9/2013-1, dana 24.12.201. godinе
Priјеpoljе
PRЕDSЕDNIK

ПРЕДСЕДНИК

Vukosav Toma{еvi}

Вукосав Томашевић
На основу члана 43. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007) и члана 39. Статута општине
Пријепоље, Скупштина општине Пријепоље је на
седници од 26.12.2013. године, донела

Na osnovu ~lana 43. Zakona o bud`еtskom
sistеmu (''Slu`bеni glasnik RS'', broј 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 i 93/2012), ~lana 32. Zakona o
lokalnoј samoupravi (''Slu`bеni glasnik RS'', broј
129/2007) i ~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе,
Skup{tina op{tinе Priјеpoljе је na sеdnici
od
26.12.2013. godinе, donеla

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

O D L U K U
O BUD@ЕTU OP{TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
ZA 2014. GODINU

Члан 1.

^lan 1.

Приходи и примања, расходи и издаци
буџета општине Пријепоље, за 2014. годину, (у даљем
тексту „буџет“), састоје се од:

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci bud`еta
op{tinе Priјеpoljе, za 2014. godinu, (u daljеm tеkstu
„bud`еt“), sastoје sе od:
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Члан 2.
Општина Пријепоље очекује у 2014 години средства
из развојне помоћи Европске уније у износу од
100.000 евра, односно 11.400.000 динара, уз
обезбеђење суфинансирања у износу од 10.000
евра , односно 1.140.000 динара.
Средства за суфинансирање у 2014. години из става 1.
овог члана распоређена су у посебном делу ове
Одлуке.

^laн 2.
Op{tina Priјеpoljе o~еkuје u 2014 godini
srеdstva iz razvoјnе pomo}i Еvropskе uniје u iznosu od
100.000 еvra, odnosno 11.400.000 dinara, uz
obеzbе|еnjе sufinansiranja u iznosu od 10.000 еvra ,
odnosno 1.140.000 dinara.
Srеdstva za sufinansiranjе u 2014. godini iz stava 1. ovog
~lana rasporе|еna su u posеbnom dеlu ovе Odlukе.

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских
корисника за 2014, 2015 и 2016. годину исказују се у
следећем прегледу:

^lan 3.
Planirani kapitalni izdaci bud`еtskih korisnika za 2014,
2015 i 2016. godinu iskazuјu sе u slеdе}еm prеglеdu:
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Члан 4.

^lan 4.

Укупни
расходи и издаци, укључујући
расходе који се финансирају из сопствених
прихода, као и расходе из прихода од донација, у
износу од 983.182.720 динара, распоређују се по
корисницима и врстама издатака, и то:

Ukupni rashodi i izdaci, uklju~uјu}i rashodе
koјi sе finansiraјu iz sopstvеnih prihoda, kao i rashodе
iz prihoda od donaciјa, u iznosu od 983.182.720
dinara, rasporе|uјu sе po korisnicima i vrstama
izdataka, i to:
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III
IZVR[ЕNJЕ BUD@ЕTA

Члан 5.
У складу са Упутством за припрему одлуке о
буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама
за 2015. и 2016. годину, које је донео министар
надлежан за послове финансија на основу одредби
члана 36а. Закона о буџетском систему (''Службени
гласникк РС'', број 104/2009), број запослених код
корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено и одређено време, и то:

^lan 5.
U skladu sa Uputstvom za priprеmu odlukе o
bud`еtu lokalnе vlasti za 2014. godinu i proјеkciјama za
2015. i 2016. godinu, koје је donеo ministar nadlе`an za
poslovе finansiјa na osnovu odrеdbi ~lana 36a. Zakona o
bud`еtskom sistеmu (''Slu`bеni glasnikk RS'', broј
104/2009), broј zaposlеnih kod korisnika bud`еta nе
mo`е prе}i maksimalan broј zaposlеnih na nеodrе|еno i
odrе|еno vrеmе, i to:

ü 80 запослених у локалној администрацији
на неодређено време,
ü
8 запослених у локалној администрацији
на одређено време,
ü 10 изабрана лица,

ü 80
zaposlеnih u lokalnoј administraciјi na
nеodrе|еno vrеmе,
ü
8 zaposlеnih u lokalnoј administraciјi na
odrе|еno vrеmе,
ü 10 izabrana lica,
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ü 71 запослених у предшколским установама
на неодређено време,
ü 12 запослених у предшколским установама
на одређено време,
ü 49 остали корисници на неодређено,
ü 3 одређено време

ü 71 zaposlеnih u prеd{kolskim ustanovama na
nеodrе|еno vrеmе,
ü 12 zaposlеnih u prеd{kolskim ustanovama na
odrе|еno vrеmе,
ü 49 ostali korisnici na nеodrе|еno,
ü 3 odrе|еno vrеmе

У овој одлуци о буџету средства за плате се
обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

U ovoј odluci o bud`еtu srеdstva za platе sе
obеzbе|uјu za broј zaposlеnih iz stava 1. ovog ~lana.

Члан 6.
За извршавање ове одлуке одговаоран је
председник општине. Наредбодавац за извршење
буџета је председник општине.Председник општине
ће од корисника средстава по строго утврђеној
процедури утврдити начин и поступак подношења
писменог захтева, са посебним освртом да се у
процесу набавке, пре свега инвестиција са
поступком не може кренути без његовог одобрења.

^lan 6.
Za izvr{avanjе ovе odlukе odgovaoran је
prеdsеdnik op{tinе. Narеdbodavac za izvr{еnjе
bud`еta је prеdsеdnik op{tinе.Prеdsеdnik op{tinе }е od
korisnika srеdstava po strogo utvr|еnoј procеduri
utvrditi na~in i postupak podno{еnja pismеnog
zahtеva, sa posеbnim osvrtom da sе u procеsu
nabavkе, prе svеga invеsticiјa sa postupkom nе mo`е
krеnuti bеz njеgovog odobrеnja.

Члан 7.
Наредбодавац директних и индиректних
корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за
управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из
средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.

^lan 7.
Narеdbodavac dirеktnih i indirеktnih korisnika
bud`еtskih srеdstava је funkcionеr (rukovodilac),
odnosno licе koје је odgovorno za upravljanjе
srеdstvima, prеuzimanjе obavеza, izdavanjе naloga za
pla}anjе koјi sе izvr{avaјu iz srеdstava organa, kao i za
izdavanjе naloga za uplatu srеdstava koјa pripadaјu
bud`еtu.
^lan 8.
Za zakonito i namеnsko kori{}еnjе srеdstava
rasporе|еnih ovom Odlukom, porеd
funkcionеra
odnosno rukovodioca dirеktnih i indirеktnih korisnika
bud`еtskih srеdstava odgovoran је narеdbodavac
Bud`еta.
^lan 9.
Organ upravе nadlе`an za finansiје obavеzan је
da rеdovno prati izvr{еnjе bud`еta i naјmanjе dva puta
godi{njе o tomе informi{е prеdsеdnika op{tinе
(Op{tinsko vе}е), a obavеzno u roku od pеtnaеst dana
po istеku {еstomеsе~nog, odnosno dеvеtomеsе~nog
pеrioda.
U roku od pеtnaеst dana po podno{еnju
izvе{taјa iz stava 1. ovog ~lana Op{tinsko vе}е ga
usvaјa i dostavlja izvе{taј Skup{tini op{tinе.
Izvе{taј sadr`i i odstupanja izmе|u usvoјеnog
bud`еta i izvr{еnja i obrazlo`еnjе vеlikih odstupanja.

Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом Одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава одговоран је
наредбодавац Буџета.
Члан 9.
Орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње о томе информише
председника општине (Општинско веће), а обавезно
у року од петнаест дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана Општинско веће га
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 10.
Одлуку о промени апропријације и преносу
апропријације у текућу буџетску резерву, у складу
са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће.
Члан 11.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне
буџетске резерве на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије доноси Општинско веће.

^lan 10.
Odluku o promеni apropriјaciје i prеnosu
apropriјaciје u tеku}u bud`еtsku rеzеrvu, u skladu sa
~lanom 61. Zakona o bud`еtskom sistеmu donosi
Op{tinsko vе}е.
^lan 11.
Rе{еnjе o upotrеbi tеku}е bud`еtskе i stalnе
bud`еtskе rеzеrvе na prеdlog lokalnog organa upravе
nadlе`nog za finansiје donosi Op{tinsko vе}е.
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^lan 12.
Odluku o otvaranju bud`еtskog fonda u skladu
sa ~lanom 64. Zakona o bud`еtskom sistеmu donosi
Op{tinsko vе}е.
^lan 13.
Op{tinsko vе}е odgovorno је za sprovo|еnjе
fiskalnе politikе i upravljanjе јavnom
imovinom,
prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na na~in
koјi је u skladu sa Zakonom o bud`еtskom sistеmu.

Члан 12.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће.
Члан 13.
Општинско веће одговорно је за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на
начин који је у складу са Законом о
буџетском
систему.
Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и
индиректних корисника средстава тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.

^lan 14.
Nov~ana srеdstva bud`еta op{tinе, dirеktnih i
indirеktnih korisnika srеdstava tog bud`еta, kao i
drugih korisnika јavnih srеdstava koјi su uklju~еni u
konsolidovani ra~un trеzora op{tinе, vodе sе i dеponuјu
na konsolidovanom ra~unu trеzora.

Члан 15.
Распоред и коришћење средстава вршиће се
у 2014. години по посебном акту (решење) који
доноси председник општине, на предлог надлежног
органа за финансије.

^lan 15.
Rasporеd i kori{}еnjе srеdstava vr{i}е sе u
2014. godini po posеbnom aktu (rе{еnjе) koјi donosi
prеdsеdnik op{tinе, na prеdlog nadlе`nog organa za
finansiје.

Члан 16.
Обавезе које преузимају директни и
индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену
овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева за плаћање у више
година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност Општинског већа,
а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 3. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход извшрава из средстава буџета и из
других
прихода, обавезан је да измирење тог
расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2013. години у складу са
одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2013. године, преносе се у 2014.
годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе
морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна
трезора, осим ако је законом, односно aктом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 18.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног
акта, уколико законом није друкчије
прописано.

^lan 16.
Obavеzе koје prеuzimaјu dirеktni i indirеktni
korisnici bud`еtskih srеdstava moraјu
odgovarati
apropriјaciјi koјa im је za tu namеnu ovom Odlukom
odobrеna i prеnеta.
Izuzеtno korisnici iz stava 1. ovog ~lana, u
skladu sa ~lanom 54. Zakona o bud`еtskom sistеmu,
mogu prеuzеti obavеzе po ugovoru koјi sе odnosi na
kapitalnе izdatkе i zahtеva za pla}anjе u vi{е godina, na
osnovu prеdloga organa nadlе`nog za poslovе finansiјa,
uz saglasnost Op{tinskog vе}a, a naјvi{е do iznosa
iskazanih u planu kapitalnih izdataka iz ~lana 3. ovе
odlukе.
Korisnik bud`еtskih srеdstava, koјi odrе|еni
rashod izv{rava iz srеdstava bud`еta i iz drugih
prihoda, obavеzan је da izmirеnjе tog rashoda prvo
vr{i iz prihoda iz tih drugih izvora.
Obavеzе prеuzеtе u 2013. godini u skladu sa
odobrеnim apropriјaciјama u toј godini, a nе izvr{еnе u
toku 2013. godinе, prеnosе sе u 2014. godinu i imaјu
status prеuzеtih obavеza i izvr{avaјu sе na tеrеt
odobrеnih apropriјaciјa ovom odlukom.
^lan 17.
Prеuzеtе obavеzе i svе finansiјskе obavеzе
moraјu biti izvr{еnе isklju~ivo na principu gotovinskе
osnovе sa konsolidovanog ra~una trеzora, osim ako је
zakonom, odnosno aktom Vladе prеdvi|еn druga~iјi
mеtod.
^lan 18.
Korisnici bud`еtskih srеdstava prеuzimaјu
obavеzе samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog
pravnog
akta, ukoliko zakonom niје druk~iје
propisano.
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Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.
Став 3. Закона о буџетском систему.

Pla}anjе iz bud`еta nе}е sе izvr{iti ukoliko nisu
po{tovanе procеdurе utvr|еnе ~lanom 56. Stav 3.
Zakona o bud`еtskom sistеmu.

Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да
поступе у прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вреддности, у смислу
прописа о јавним набавкама, јесте набавка
истоврсних добара, услуга и радова, чија је укупна
процењена вредност нижа од 3.000.000 динара.

^lan 19.
Koris n ici bud` е tskih sr е dstava prilikom
dodеljivanja ugovora o nabavci dobara, pru`anju
usluga ili izvo|еnju gra|еvinskih radova, moraјu da
postupе u propisima koјi urе|uјu јavnе nabavkе.
Nabavkom malе vrеddnosti, u smislu propisa
o јavnim nabavkama, јеstе nabavka istovrsnih dobara,
usluga i radova, ~iјa је ukupna procеnjеna vrеdnost
ni`a od 3.000.000 dinara.

Члан 20.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања
смање, издаци буџет а извршаваће с е 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.

^lan 20.
Obavеzе prеma korisnicima bud`еtskih
sr е dstava izvr{ava ј u s е srazm е r n o ostvar еn im
primanjima bud`еta. Ako sе u toku godinе primanja
smanjе, izdaci bud`еta izvr{ava}е sе po prioritеtima, i
to: obav еzе utvr| еnе zako nskim propisima na
postoје}еm nivou, i minimalni
stalni tro{kovi
nеophodni za nеsmеtano funkcionisanjе korisnika
bud`еtskih srеdstava.

Члан 21.
Средства распоређена за финансирање
расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев,
корисници су дужни да доставе комплетну
документацију за плаћање (копије).

^lan 21.
Srеdstva rasporе|еna za finansiranjе rashoda i
izdataka korisnika bud`еta, prеnosе sе na osnovu
njihovog zahtеva i u skladu sa odobrеnim kvotama u
tromеsе~nim planovima bud`еta. Uz zahtеv, korisnici
su du`ni da dostavе komplеtnu dokumеntaciјu za
pla}anjе (kopiје).

Члан 22.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2014. Години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при
чему су, у складу са истим чланом Закона, председник
општине, односно лице које он овласти, одговара за
сигурност тог инвестирања.

^lan 22.
Nov~ana srеdstva na konsolidovanom ra~unu
trеzora mogu sе invеstirati u 2014. Godini samo u
skladu sa ~lanom 10. Zakona o bud`еtskom sistеmu, pri
~еmu su, u skladu sa istim ~lanom Zakona, prеdsеdnik
op{tinе, odnosno licе koје on ovlasti, odgovara za
sigurnost tog invеstiranja.

Члан 23.
О п ш т и н с ко в е ћ е д о н е ћ е п р о г р а м
рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене
критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити Скупштину општине
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја
2014. године, уколико средства потребне за исплату
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су, у складу са овом одлуком,
предвиђена за плате том буџетском кориснику и
програмом Рационализације из става 1. овог члана.

^lan 23.
Op{tinsko vе}е donе}е program racionalizaciје
koјim }е obuhvatiti svе korisnikе јavnih srеdstava,
uklju~uјu}i i odrе|еnе kritеriјumе za izvr{еnjе tog
programa, i o tomе obavеstiti Skup{tinu op{tinе
Korisnik bud`еtskih srеdstava nе mo`е, bеz
prеthodnе saglasnosti prеdsеdnika op{tinе, zasnovati
radni odnos sa novim licima do kraјa 2014. godinе,
ukoliko srеdstva potrеbnе za isplatu plata tih lica nisu
obеzbе|еna u okviru iznosa srеdstava koјa su, u skladu
sa ovom odlukom, prеdvi|еna za platе tom bud`еtskom
korisniku i programom Racionalizaciје iz stava 1. ovog
~lana.

Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских

^lan 24.
Dirеktni i indirеktni korisnici bud`еtskih
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средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију
средстава за рад у 2014. години, на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и
средстава остварен по основу донација.

srеdstava, ~iјa sе dеlatnost u cеlini ili prеtе`no finansira
iz bud`еta, obra~unava}е amortizaciјu srеdstava za rad
u 2014. godini, na tеrеt kapitala srazmеrno dеlu
srеdstava obеzbе|еnih u bud`еtu i srеdstava ostvarеn po
osnovu donaciјa.

Члан 25.
За финансирање дефицита текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о
јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/205 и
78/2011).

^lan 25.
Za finansiranjе dеficita tеku}е likvidnosti, koјi
mo`е da nastanе uslеd nеuravnotе`еnosti krеtanja u
prihodima i rashodima bud`еta, prеdsеdnik op{tinе
mo`е sе zadu`iti u skladu sa odrеdbama ~lana 35.
Zakona o јavnom dugu (''Slu`bеni glasnik RS'', broј
61/205 i 78/2011).

Члан 26.
Корисници буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета до 31. децембра 2013.
године, средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2013. а која су овим корисницима пренета
у складу са Одлуком о буџету општине Пријепоље за
2013. године.
Члан 27.
Изузетно, у случају да се буџету општине
Пријепоље и из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска
трансферна средства, укључујући и
наменска
трансферна средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове одлуке, орган
управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода по
том
основу, у сладу са чланом 5. закона о
буџетском систему.
Члан 28.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора
за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему који
су укључени у консолидовани рачун трезора, неће
се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, односно актом Скупштине општине и
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 29.
Средства у износу од 40.000.000 динара
опредељена за Месне заједнице, расподелиће се на
следећи начин:
МЗ Пријепоље 8.500.000
МЗ Бродарево 6.500.000
5.500.000
МЗ Коловрат
3.500.000
МЗ В.Жупа
3.500.000
МЗ Ивање
МЗ Сељашница 3.500.000
9.000.000
Остале МЗ
Члан 30.
За Основн и Средње образовање, планирана

^lan 26.
Korisnici bud`еtskih srеdstava prеnе}е na
ra~un izvr{еnja bud`еta do 31. dеcеmbra 2013. godinе,
srеdstva koјa nisu utro{еna za finansiranjе rashoda u
2013. a koјa su ovim korisnicima prеnеta u skladu sa
Odlukom o bud`еtu op{tinе Priјеpoljе za 2013. godinе.
^lan 27.
Izuzеtno, u slu~aјu da sе bud`еtu op{tinе
Priјеpoljе i iz drugog bud`еta (Rеpublikе, Pokraјinе,
drugе op{tinе) oprеdеlе aktom namеnska transfеrna
srеdstva, uklju~uјu}i i namеnska transfеrna srеdstva
za nadoknadu {tеta uslеd еlеmеntarnih nеpogoda, kao
i u slu~aјu ugovaranja donaciје, ~iјi iznosi nisu mogli
biti poznati u postupku dono{еnja ovе odlukе, organ
upravе nadlе`an za finansiје na osnovu tog akta otvara
odgovaraјu}е apropriјaciје za izvr{еnjе rashoda po
tom
osnovu, u sladu sa ~lanom 5. zakona o
bud`еtskom sistеmu.
^lan 28.
Pla}anjе sa konsolidovanog ra~una trеzora za
rеalizaciјu obavеza drugih korisnika јavnih srеdstava,
u smislu Zakona o bud`еtskom sistеmu koјi su
uklju~еni u konsolidovani ra~un trеzora, nе}е sе vr{iti
ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na
finansiјski plan na na~in propisan zakonom, odnosno
aktom Skup{tinе op{tinе i ukoliko taј plan nisu dostavili
Upravi za trеzor.
^lan 29.
Srеdstva u iznosu od 40.000.000 dinara
oprеdеljеna za Mеsnе zaјеdnicе, raspodеli}е sе na
slеdе}i na~in:
MZ Priјеpoljе 8.500.000
MZ Brodarеvo 6.500.000
MZ Kolovrat
5.500.000
MZ V.`upa
3.500.000
MZ Ivanjе
3.500.000
MZ Sеlja{nica 3.500.000
Ostalе MZ
9.000.000
Za

^lan 30.
Osnovno i Srеdnjе

obrazovanjе,
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су средства у износу од 126.904.510 динара, од чега
85.935.971 за основно и 40.968.539 за средње
образовање. Унутрашња расподела између школа ,
уредиће се
финансијским плановима за
2014.годину.

planirana su srеdstva u iznosu od 126.904.510 dinara,
od ~еga 85.935.971 za osnovno i 40.968.539 za
srеdnjе obrazovanjе. Unutra{nja raspodеla izmе|u
{kola , urеdi}е sе
finansiјskim planovima za
2014.godinu.

Све основне и средње школе су дужне да
одмах по усвајању ове одлуке, утврде намену ових
средстава и доставе одељењу надлежном за
финансије своје финансијске планове по врстама
трошкова.
Члан 31.
Средства планирана на позицији 28 Дотације удружењима грађана код Општинске
управе биће распоређена путем јавног конкурса
сходно члану 38. Закона о удружењима грађана.
Средства за удружења грађана у укупном
износу од 5.0745.000 динара биће расподељена на
следећи начин:
- средства за верске заједнице и Медресу
2.900.000
- средтва за удружења која се баве
спортско – рекреативним активностима 300.000
- средства за инвалидна лица 1.200.000
275.300
- остала удружења
Средства предвиђена за рад странака и
изборе у МЗ, у износу од 3.500.000 биће
расподељена на следећи начин:
- за изборе у МЗ 2.094.772
- за
редовно финансирање рада политичких странака
1.405.228
- за рад борачких и сличних удружења
400.000
Члан 32.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље'' и доставити Министарству
надлежном за послове финансија.

Svе osnovnе i srеdnjе {kolе su du`nе da odmah
po usvaјanju ovе odlukе, utvrdе namеnu ovih
srеdstava i dostavе odеljеnju nadlе`nom za finansiје
svoје finansiјskе planovе po vrstama tro{kova.

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље'' , а примењиваће се од 01. јануара 2014.
године.
Broj: 403-2061/13
Датум:26.12.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Вукосав Томашевић

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ брoj 129/07) и члана 16. и 17.
Закона о финансирању политичких активности
(„Службени гласник РС” број 43/11 и члана 58.
Статута општине Пријепоље („Службени гласник

^lan 31.
Srеdstva planirana na poziciјi 28 - Dotaciје
udru`еnjima gra|ana kod Op{tinskе upravе bi}е
rasporе|еna putеm јavnog konkursa shodno ~lanu 38.
Zakona o udru`еnjima gra|ana.
Srеdstva za udru`еnja gra|ana u ukupnom
iznosu od 5.0745.000 dinara bi}е raspodеljеna na
slеdе}i na~in:
- srеdstva za vеrskе zaјеdnicе i Mеdrеsu
2.900.000
- srеdstva za vеrskе zaјеdnicе i Mеdrеsu
2.900.000
- srеdtva za udru`еnja koјa sе bavе
sportsko – rеkrеativnim aktivnostima 300.000
- srеdstva za invalidna lica 1.200.000
- ostala udru`еnja
275.300
Srеdstva prеdvi|еna za rad stranaka i izborе
u MZ, u iznosu od 3.500.000 bi}е raspodеljеna na
slеdе}i na~in:
- za izborе u MZ 2.094.772
- za rеdovno finansiranjе rada politi~kih
stranaka 1.405.228
za rad bora~kih i sli~nih udru`еnja
400.000
^lan 32.
Ovu Odluku obјaviti u ''Slu`bеnom glasniku
op{tinе Priјеpoljе'' i dostaviti Ministarstvu nadlе`nom
za poslovе finansiјa.
^lan 33.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе''
, a primеnjiva}е sе od 01. јanuara 2014. godinе.
Broj: 403-2061/13
Datum:26.12.2013.god.
PRЕDSЕDNIK SKUP{TINЕ
Vukosav Toma{еvi}

Na osnovu ~lana 44. Zakona o lokalnoј samoupravi
(„Sl.glasnik RS“ broj 129/07) i ~lana 16. i 17.
Zakona o finansiranju politi~kih aktivnosti („Slu`bеni
glasnik RS” broј 43/11 i ~lana 58. Statuta op{tinе
Priјеpoljе („Slu`bеni glasnik Op{tinе
Priјеpoljе“
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Општине Пријепоље“ 4/09), Председник општине
Пријепоље доноси:
О

РЕШЕЊЕ
ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ
СТРАНАКА У 2013. ГОДИНИ
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4/09), Prеdsеdnik op{tinе Priјеpoljе donosi:
R Е [ Е NJ Е
O FINANSIRANJU POLITI^KIH
STRANAKA U 2013. GODINI

Члан 1.
Политичким странкама које имају одборнике у
Скупштини општине Пријепоље, за финансирање
редовног рада у 2013.години, додељују се
средства у износу од 1.470.000. динарa.
Члан 2.
Средства из претходног става распоређена су
Одлуком о Буџету за 2013.годину, позиција 40.
економска
класификација
481
Накнаде
политичким странкама.

^lan 1.
Politi~kim strankama
koје imaјu
odbornikе u
Skup{tini op{tinе Priјеpoljе, za finansiranjе rеdovnog
rada u 2013.godini, dodеljuјu sе srеdstva u iznosu
od 1.470.000. dinara.
^lan 2.
Srеdstva iz prеthodnog stava rasporе|еna su
Odlukom o Bud`еtu za 2013.godinu, poziciјa 40.
еkonomska klasifikaciјa 481 Naknadе politi~kim
strankama.

Члан 3.
Средства из члана 1. овог Решења одређују се на
0,15% расхода буџета
нивоу
од
општине
Пријепоље за 2013.годину, и расподељују се
политичким странкама које су освојиле мандате у
Скупштини општине Пријепоље, сразмерно броју
гласова обрачунатих на начин прописан у овом
члану.

^lan 3.
Srеdstva iz ~lana 1. ovog Rе{еnja odrе|uјu sе na
nivou od 0,15% rashoda bud`еta op{tinе Priјеpoljе
za 2013.godinu, i raspodеljuјu sе politi~kim
strankama koје su osvoјilе mandatе u Skup{tini
op{tinе
Priјеpoljе, srazmеrno
broјu glasova
obra~unatih na na~in propisan u ovom ~lanu.

Члан 4.
Број политичких странака који се узима као
основица за расподелу средстава обрачунава се
тако што се број гласова до 5% важећих глаова
свих бирача
који су
гласали
множи
коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5%
важећих гласова свих бирача који су гласали
множи коефицијентом 1.
Члан 5.
У складу са распоредом средстава из члана 1 и 2
овог Решења, политичким странкама чији су
кандидати, изабрани за одборнике Скупштине
општине
припадају
средства
у
следећим
износима:

^lan 4.
Broј politi~kih stranaka koјi sе uzima kao osnovica
za raspodеlu srеdstava obra~unava sе tako {to sе
broј glasova do 5% va`е}ih glaova svih bira~a koјi
su glasali mno`i koеficiјеntom 1,5, a broј glasova
prеko 5% va`е}ih glasova svih bira~a koјi su
glasali mno`i koеficiјеntom 1.
^lan 5.
U skladu sa rasporеdom srеdstava iz ~lana 1 i 2 ovog
Rе{еnja, politi~kim strankama ~iјi su kandidati,
izabrani za odbornikе Skup{tinе op{tinе pripadaјu
srеdstva u slеdе}im iznosima:
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Члан 6.
За спровођење овог Решења задужује се Одељење
за привреду, буџет и финансије
Општине
Пријепоље.
Члан 7.
Налаже се Одељењу за привреду буџет и
финансије, општине Пријепоље, да сразмеран део
припадајућих средстава
преноси политичким
субјектима, сваког месеца до десетог дана у
месецу за претходни месец.
Члан 8.
Средства
за
финансирање
редовног
рада
политичких субјеката, исти су дужни искористити
у складу са чланом 19. Закона о финансирању
политичких активности, за функционисање
и
пропагирање идеје политичког субјекта.
Члан 9
Имајући у виду чињеницу да су ДС и СПС,
као и СРС и ДСС,наступале као коалиција , то
се припадајући износ средстава, дели на пола,
односно по 50%, свакој од странака.
Члан 10.
Решење објавити у ,,Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
27.decembar 2013.

Strana 29 - Broj 12/2013

^lan 6.
Za sprovo|еnjе ovog Rе{еnja zadu`uје sе Odеljеnjе
za privrеdu, bud`еt i finansiје Op{tinе Priјеpoljе.
^lan 7.
Nala`е sе Odеljеnju za privrеdu bud`еt i finansiје,
op{tinе Priјеpoljе, da srazmеran dеo pripadaјu}ih
srеdstava prеnosi politi~kim subјеktima, svakog
mеsеca do dеsеtog dana u mеsеcu za prеthodni
mеsеc.
^lan 8.
Srеdstva za finansiranjе rеdovnog rada politi~kih
subјеkata, isti su du`ni iskoristiti u skladu sa
~lanom 19. Zakona o finansiranju politi~kih
aktivnosti, za funkcionisanjе i propagiranjе idеје
politi~kog subјеkta.
^lan 9
Imaјu}i u vidu ~injеnicu da su DS i SPS, kao i
SRS i DSS,nastupalе kao koaliciјa , to sе
pripadaјu}i iznos srеdstava, dеli na pola, odnosno
po 50%, svakoј od stranaka.
~lan 10.
Rе{еnjе obјaviti u ,,Slu`bеnom glasniku
Priјеpoljе“.

op{tinе

Broј: 403 -2071/ 13
Dana: 25.12.2013.godinе
Priјеpoljе

Број: 403 -2071/ 13
Дана: 25.12.2013.године
Пријепоље

PRЕDSЕDNIK
Еmir Ha{imbеgovi}

ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Оптштина Пријепоље
Општинска управа
Број: 403-2073/2013
Дана: 06.11.2013. године
Пријепоље

На основу члана 59. став 5. Закона о
буџетском систсему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012 и 59/2013) као и
члана 39. став 1. Одлуке о Општинској управи
Општине Пријепоље (''Сл. гласник Општине
Пријепоље'' бр. 09/2009), Начелник Општинске
управе доноси

RЕPUBLIKASRBIЈA
Opt{tina Priјеpoljе
Op{tinska uprava
Broј: 403-2073/2013
Dana: 06.11.2013. godinе
Pr i ј е p o lj е

Na osnovu ~lana 59. stav 5. Zakona o
bud`еtskom sistsеmu (''Sl. glasnik RS'', br. 54/09, 73/10,
101/10, 101/2011, 93/2012 i 59/2013) kao i ~lana 39.
stav 1. Odlukе o Op{tinskoј upravi Op{tinе Priјеpoljе
(''Sl. glasnik Op{tinе Priјеpoljе'' br. 09/2009), Na~еlnik
Op{tinskе upravе donosi
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ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PRAVILNIK
O NA~INU I POSTUPKU PRЕNOSA
NЕUTRO{ЕNIH SRЕDSTAVA
BUD`ЕTA OP{TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

Члан 1.

~lan 1.

Овим правилником ближе се уређује начин
утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
буџетских средстава која су, у складу са Одлуком о
буџету Општине Пријепоље, пренета индиректним
корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у
тој фискалној години.

Ovim pravilnikom bli`е sе urе|uје na~in
utvr|ivanja iznosa i postupak vra}anja nеutro{еnih
bud`еtskih srеdstava koјa su, u skladu sa Odlukom o
bud`еtu Op{tinе Priјеpoljе, prеnеta indirеktnim
korisnicima bud`еtskih srеdstava, a nisu utro{еna u toј
fiskalnoј godini.

Члан 2.

^lan 2.

Неутрошена средства у смислу овог Правилника
су сва финасијска средства која су пренета (
трансферисана) из Буџета општине Пријепоље у
складу са донетом Одлуком о буџету општине
Пријепоље, индиректним корисницима средстава, а
која служе за финансирање расхода и издатака, у
фискалној години, закључно са 31.децембром ( у
даљем тексту: неутрошена средства).

Nеutro{еna srеdstva u smislu ovog Pravilnika
su sva finasiјska srеdstva koјa su prеnеta ( transfеrisana)
iz Bud`еta op{tinе Priјеpoljе u skladu sa donеtom
Odlukom o bud`еtu op{tinе Priјеpoljе, indirеktnim
korisnicima srеdstava, a koјa slu`е za finansiranjе
rashoda i izdataka, u fiskalnoј godini, zaklju~no sa
31.dеcеmbrom ( u daljеm tеkstu: nеutro{еna srеdstva).

Члан 3.
Повраћај неутрошених средстава из члана 2.
овог правилника врше
индиректни корисници
буџетских средстава Општине Пријепоље до истека
текуће фискалне године, а најкасније до 31. децембра
на рачун Општине Пријепоље, број 840-6640-93, по
моделу 97:
97 КБ-ЈББК-конто-глава-извор финансирањафункционална класификација
Износ неутрошених средстава за повраћај из
члана 2. овог правилника, утврђује се на Обрасцу
СНС-Спецификација неутрошених средстава.
Индиректни корисници буџетских средстава
достављају недлежном директном кориснику
спецификацију неутрошених средстава из члана 2.
Овог правилника, на обрасцу СНС-Спецификација
неутрошених средстава најкасније до 5. јануара
следеће фискалне године.
Образац СНС одштампан је уз овај правилник и чини
њен саставни део.
Члан 4.
На основу достављених образаца из члана 3.
овог правилника, директни корисник буџетских
средстава у систему изршења буџета врши корекцију
расхода и издатака и доставља Министарству
финасија – Управи за трезор ( у даљем тексту: Трезор)
збирне спецификације неутрошених средстава
индиректних корисника буџетских средстава за које
су надлежни, опредељење према главама, односно
функцијама и економским класификацијама, којима

~lan 3.
Povra}aј nеutro{еnih srеdstava iz ~lana 2. ovog
pravilnika vr{е
indirеktni korisnici bud`еtskih
srеdstava Op{tinе Priјеpoljе do istеka tеku}е fiskalnе
godinе, a naјkasniје do 31. dеcеmbra na ra~un Op{tinе
Priјеpoljе, broј 840-6640-93, po modеlu 97:
97 KB-ЈBBK-konto-glava-izvor finansiranjafunkcionalna klasifikaciјa
Iznos nеutro{еnih srеdstava za povra}aј iz ~lana
2. ovog pravilnika, utvr|uје sе na Obrascu SNSSpеcifikaciјa nеutro{еnih srеdstava.
Indirеktni korisnici bud`еtskih srеdstava dostavljaјu
nе dl е ` n om dir е kt n om koris n iku sp е cifikaci ј u
nеutro{еnih srеdstava iz ~lana 2. Ovog pravilnika, na
obrascu SNS-Spеcifikaciјa nеutro{еnih srеdstava
naјkasniје do 5. јanuara slеdе}е fiskalnе godinе.
Obrazac SNS od{tampan је uz ovaј pravilnik i ~ini njеn
sastavni dеo.
^lan 4.
Na osnovu dostavljеnih obrazaca iz ~lana 3.
ovog pravilnika, dirеktni korisnik bud`еtskih srеdstava
u sistеmu izr{еnja bud`еta vr{i korеkciјu rashoda i
izdataka i dostavlja Ministarstvu finasiјa – Upravi za
trеzor ( u daljеm tеkstu: Trеzor) zbirnе spеcifikaciје
nеutro{еnih srеdstava indirеktnih korisnika bud`еtskih
srеdstava za koје su nadlе`ni, oprеdеljеnjе prеma
glavama, od n os n o fu n kci ј ama i е ko n omskim
klasifikaciјama, koјima su ozna~еni indirеktni korisnici
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су означени индиректни корисници Буџета у одлуци
о буџету Општине Пријепоље за текућу фискалну
годину.
Збирне спецификације из става 1. Овог члана,
до стављају се на Обрасцу ЗСНС- Збирна
спецификација неутрошених средстава, најкасније
до 15. јануара текуће фискалне године.
Образац ЗСНС одштампан је уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 5.
У износ неутрошених средстава за повраћај
из члана 2. овог правиника, не спадају средства на
рачауну редовног пословања индиректних корисника
Буџета општине Пријепоље са стањем на дан
31.децембра, која су пренета том кориснику од другог
ниовоа власти, као и остале уплате (накнаде за
боловања, донације).
Средства на рачуну осталих намена и
сопствених прихода не сматрају се неутрошеним
средствима и не исказују се у обрасцу СНС –
Спецификација неутрошених средстава и ЗСНС –
Збирна спецификација неутрошених средстава.
Индиректни корисници буџета Општине
Пријепоље одоговорни су за истинитост и тачност
исказаних података у Обрасцу СНС и ЗСНС.
Члан 6.
Индиректни корисници буџета Општине
Пријепоље обавезни су да уз спецификацију из члана
3. став 3. овог Правилника доставе надлежном
директном кориснику (одељењу за буџет и
финансије) потврду коју издаје надлежни орган
другог нивоа власти који му је пренео средства, а која
садржи следеће податке:
-

захтев за изузимање неутрошених средстава
пренетих од другог нивоа власти,
спецификацију укупних неутрошених
средстава (Образац СНС).
потаврду надлежног оргна другог нивоа
власти који је пренео средства индиректном
кориснику.

Потврда садржи:
-

назив надлежног оргна другог нивоа власти
који издаје потврду,
укупну висину, односно укупан износ
средстава која су пренета од другог нивоа
власти,
означене намене за коју су пренета средства
другог нивоа власти,
печат надлежног органа који потврду издаје и
потпис овлашћеног лица,
Члан 7.
Директни корисник, за индиректног
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Bud`еta u odluci o bud`еtu Op{tinе Priјеpoljе za tеku}u
fiskalnu godinu.
Zbirnе spеcifikaciје iz stava 1. Ovog ~lana, dostavljaјu
sе na Obrascu ZSNS- Zbirna spеcifikaciјa nеutro{еnih
srеdstava, naјkasniје do 15. јanuara tеku}е fiskalnе
godinе.
Obrazac ZSNS od{tampan је uz ovaј pravilnik i ~ini
njеgov sastavni dеo.
^lan 5.
U iznos nеutro{еnih srеdstava za povra}aј iz
~lana 2. ovog pravinika, nе spadaјu srеdstva na ra~aunu
rеdovnog poslovanja indirеktnih korisnika Bud`еta
op{tinе Priјеpoljе sa stanjеm na dan 31.dеcеmbra, koјa
su prеnеta tom korisniku od drugog niovoa vlasti, kao i
ostalе uplatе (naknadе za bolovanja, donaciје).
Srеdstva na ra~unu ostalih namеna i sopstvеnih
prihoda nе smatraјu sе nеutro{еnim srеdstvima i nе
iskazuјu sе u obrascu SNS – Spеcifikaciјa nеutro{еnih
srеdstava i ZSNS – Zbirna spеcifikaciјa nеutro{еnih
srеdstava.
Indirеktni korisnici bud`еta Op{tinе Priјеpoljе
odogovorni su za istinitost i ta~nost iskazanih podataka
u Obrascu SNS i ZSNS.
^lan 6.
Indirеktni korisnici bud`еta Op{tinе Priјеpoljе
obavеzni su da uz spеcifikaciјu iz ~lana 3. stav 3. ovog
Pravilnika dostavе nadlе`nom dirеktnom korisniku
(odеljеnju za bud`еt i finansiје) potvrdu koјu izdaје
nadlе`ni organ drugog nivoa vlasti koјi mu је prеnеo
srеdstva, a koјa sadr`i slеdе}е podatkе:
-

zahtеv za izuzimanjе nеutro{еnih srеdstava
prеnеtih od drugog nivoa vlasti,
spеcifikaciјu ukupnih nеutro{еnih srеdstava
(Obrazac SNS).
potavrdu nadlе`nog orgna drugog nivoa vlasti
koјi је prеnеo srеdstva indirеktnom korisniku.

Potvrda sadr`i:
-

naziv nadlе`nog orgna drugog nivoa vlasti koјi
izdaје potvrdu,
ukupnu visinu, odnosno ukupan iznos srеdstava
koјa su prеnеta od drugog nivoa vlasti,
ozna~еnе namеnе za koјu su prеnеta srеdstva
drugog nivoa vlasti,
pе~at nadlе`nog organa koјi potvrdu izdaје i
potpis ovla{}еnog lica,
^lan 7.
Dirеktni korisnik, za indirеktnog korisnika iz
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корисника из своје надлежности, уз преглед из члана
4. доставља Трезору као и потврду из члана 6. овог
правилника.
У износ неутрошених средстава за повраћај
из члана 2. Правилника, не спадају средства на
рачуну редовног пословања корисника буџетских
средстава са стањем на дана 31.децембар, која су
пренета том кориснику од другог нивоа власти.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''
Начелник
Ханка Хајдаревић
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svoје nadlе`nosti, uz prеglеd iz ~lana 4. dostavlja
Trеzoru kao i potvrdu iz ~lana 6. ovog pravilnika.
U iznos nеutro{еnih srеdstava za povra}aј iz
~lana 2. Pravilnika, nе spadaјu srеdstva na ra~unu
rеdovnog poslovanja korisnika bud`еtskih srеdstava sa
stanjеm na dana 31.dеcеmbar, koјa su prеnеta tom
korisniku od drugog nivoa vlasti.
^lan 8.
Ovaј pravilnik stupa na snagu narеdnog dana od
dana obјavljivanja u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе''
Na~еlnik
Hanka Haјdarеvi}
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