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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 19. децембар година 2013. – Број 16

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) и члана 68 став 1 тачка 8 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Председник општине Свилајнац, донео је

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

Члан 1.
Овим Правилником уређује се право и обавеза на коришћење, начин и време коришћења

службених мобилних телефона и картица за службене мобилне телефоне, у циљу благовременог и
ефикасног извршавања службених послова из оквира права и дужности општине и поверених
послова Републике.

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

Члан 2.
Право на коришћење службеног мобилног телефона са картицом, под условима

прописаним овим Правилником имају изабрана, именована, постављена лица и запослени у
органима Општине Свилајнац, директори јавних предузећа, установа и друштва чији је оснивач
општина Свилајнац, као и директор Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац (у даљем тексту: Корисник).

                                                         Члан 3.
Право на коришћење службеног мобилног телефона и картице у Општинској управи имају

руководиоци унутрашњих организационих јединица у Општинској управи, запослени који раде на
терену, запослени чија је природа посла таква да постоји потреба да је у свако време доступан
изабраним, именованим, постављеним лицима, другим сарадницима и грађанима.

Члан 4.
О праву на коришћење телефона и картице изабраних, именованих, постављених лица у

органима Општине Свилајнац, директора јавних предузећа, установа и друштва чији је оснивач
општина Свилајнац, као и директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац, одлучује Председник општине.

О праву на коришћење телефона и картице запослених у Општинској управи одлучује
начелник Општинске управе.
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Члан 5.
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 6.
Забрањено је давање на коришћење и послугу службеног мобилног телефона и картице

који су одређеном лицу додељени у складу са овим Правилником.

Члан 7.
Нестанак службеног мобилног телефона или картице, као и квар на службеном мобилном

телефону, корисник је дужан да без одлагања писмено пријави начелнику Општинске управе.

Члан 8.
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 као и у случају губитка службеног мобилног телефона.

У случају квара службеног мобилног телефона који је настао и поред савесног руковања
корисника, корисник ће оштећење уз писмено образложење пријавити начелнику Општинске
управе, који ће предузети мере у циљу поправке службеног мобилног телефона.

                                                                  Члан 9.
Висина месечног рачуна за коришћење службеног мобилног телефона, који се плаћа на

терет буџета општине, ограничена је.
О висини дозвољеног месечног рачуна за коришћење службеног мобилног телефона,

корисника из члана 2 овог Правилника, одлучује Председник општине, посебном одлуком.
Из оправданог разлога због потреба посла, Председник општине за кориснике из члана 4

став 1 овог Правилника, односно начелник Општинске управе за кориснике из члана 4 став 2 овог
Правилника, могу одобрити плаћање вишег рачуна од прописаног на терет буџета општине,
овером рачуна за плаћање.

Члан 10.
Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона корисник је дужан да дâ писану

изјаву, којом се саглашава да му се износ који прелази дозвољени месечни рачун за службени
мобилни телефон наплати обуставом од плате, односно да изврши уплату прекораченог износа.

Члан 11.
Евиденцију о службеним мобилним телефонима и картицама у складу са овим

Правилником, води Општинска управе општине Свилајнац.

Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику

општине Свилајнац“.

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:110-13/13-III, Дана:19.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007) и члана 68. Статута општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'',
број 2/2008 и 12/2012), Председник општине Свилајнац, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за репрезентацију за

кориснике буџета (у даљем тексту: корисници буџета).

Члан 2.
Средства за репрезентацију планирају се годишње, буџетом и финансијским планом

корисника буџета.
Члан 3.

Праћење трошкова репрезентације врши се контролом примљених рачуна до износа
одобрене апропријације за ту намену Одлуком о буџету општине Свилајнац, како би се обезбедило
економично и целисходно трошење средстава репрезентације.

Члан 4.
Контролу утрошка средстава за репрезентацију врши начелник Општинске управе општине

Свилајнац и запослено лице које овласти начелник Општинске управе општине Свилајнац.

Након сваког конкретног коришћења права на репрезентацију, овлашћено лице дужно је да
својим потписом овери рачун о утрошеним средствима.

Лице које има право на репрезентацију дужно је да својим потписом овери фискални рачун
о утрошеним средствима за репрезентацију који садржи и спецификацију трошкова по врсти и
количини, којим потврђује његову тачност.

Члан 5.
Средства за репрезентацију користе се, по правилу, за намене у земљи, а по потреби и у

иностранству.
Члан 6.

Средства за репрезентацију могу да се користе за следеће намене:
 за угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног

посла, ван зграде општине;
 набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање

корисника буџета;
 коришћење услуга кафе кухиње/бифеа у згради општине и
 остале намене које имају карактер репрезентације.

Средства репрезентације користе се на начин и под условима утврђеним овим
Правилником, у складу са актима, упутствима и процедурама којима се уређују питања
рачуноводства, контроле и плаћања улазне документације буџетских корисника.

Члан 7.
Право да користе средства репрезентације (у даљем тексту: корисник репрезентације),

имају:
1. председник Општине,
2. заменик председника Општине,
3. председник Скупштине општине,
4. заменик председника Скупштине општине,
5. начелник Општинске управе,
6. друга лица по писаном одобрењу.

Коришћење средстава репрезентације одобрава Председник општине а за запослене
Општинске управе начелник Општинске управе.
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Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава
репрезентације.

Члан 8.
Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни ручак

или вечеру, односно коктел послужење (кетеринг), који се организује за:
 чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке у

складу са одлукама, решењима и налозима овлашћених лица буџетског корисника,
 учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање буџетских корисника,
 званице на пригодном обележавању јубилеја, новогодишњих или других празника и других

важних догађаја, као што су конференције и други међународни састанци, потписивање
значајнијих уговора, доношење одлука од стратешког значаја и сл.
Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за

плаћање трошкова хотелског смештаја лица која имају посебан значај за рад и пословање
буџетских корисника или других званица, односно учесника који су позвани да присуствују
састанцима, односно свечаностима из става 1. овог члана, ако им је пребивалиште, односно место
сталног боравка ван места догађаја на који су позвани и када је то неопходно за обезбеђење
њиховог присуства за време тог догађаја.

Члан 9.
Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона могу да се користе за набавку:

 новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање корисника
буџета,

 поклона поводом обележавања јубилеја и важних пословних догађаја за општину и
буџетског корисника и

 осталих пригодних поклона поводом значајних датума за општину и буџетског корисника.

Набавку пригодних поклона, по правилу, организује начелник Општинске управе, односно
буџетски корисник, у погледу врсте, намене и броја поклона.

Изузетно, по овлашћењу Председника општине или начелника Општинске управе, корисник
репрезентације може да набави појединачни поклон.

Члан 10.
Средства за репрезентацију за коришћење услуга кафе кухиње/бифеа односе се на

коришћење кафе, чајева и других напитака из кафе кухиње/бифеа за састанке који се организују у
просторијама корисника бифеа.

Набавка и коришћење услуга кафе кухиње/бифеа врши се у складу са потребама и
финансијским плановима.

Члан 11.
Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду роковника, календара,

позивница, честитки, промотивних и других сличних материјала, као и за друге намене које се
уобичајено сматрају трошковима репрезентације.

Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине

Свилајнац''.

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:110-14/13-III, Дана:19.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 16. става 9. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“,
број 125/2003 и 12/2006) (у даљем тексту: Уредба), Одлуке о организацији Општинске управе
општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 1/2009),  и члана 12. Правилника
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“ 13/2013 и 14/2013) Начелник Општинске управе општине
Свилајнац   (у даљем тексту: овлашћено лице) доноси

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о буџетском рачуноводству (у даљем тексту: Правилник),у складу са
законом о буџетском систему и са Уредбом о буџетском рачуноводству уређује се:

II Вођење буџетског рачуноводства:

1) Организација буџетског рачуноводства;
2) Основа за вођење буџетског рачуноводства;
3) Пословне књиге;
4) Рачуноводствене исправе.

III Интерни рачуноводствени контролни поступци

IV Именовање лица која су одговорна за законитост, исправност и састављање
рачуноводствених  исправа о насталој пословној промени или другом догађају

V Кретање рачуноводствених исправа и рокови за њихово састављање и достављање

VI Признавање, процењивање и презентација позиција финансијских извештаја

VII Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања
и обавеза:

1) Усклађивање пословних књига;
2) Попис имовине и обавеза;
3) Усаглашавање имовине и обавеза.

VIII Закључивање и чување пословних књига и рачуноводствених исправа

IX Састављање и достављање финансијских извештаја

X   Утврђивање одговорности запослених у буџетском рачуноводству

XI    Завршне одредбе

Члан 2.

Под буџетским рачуноводством у смислу овог Правилника подразумева се основ и услови
вођења пословних књига и других евиденција са документацијом на основу које се евидентирају
све трансакције и други догађаји који исказују стање и промене на имовини, потраживањима,
обавезама, изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима, као и
утврђивање резултата пословања.
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II ВОЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

1. Организација буџетског рачуноводства

Члан 3.

Послови буџетског рачуноводства се обављају у оквиру јединственог организационог дела
као међусобно повезани послови,  утврђени Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, којим руководи стручно лице које није кажњавано за кривична дела
која би га чинила неподобним за обављање послова из области рачуноводства.

Члан 4.

Послови буџетског рачуноводства са организују и обављају у Одељењу за буџет и
финансије (у даљем тексту: Финансијска служба) за директног корисника буџета општине
Свилајнац и за индиректне кориснике буџетских средстава.

Послови буџетског рачуноводства ће се водити и за новоосноване индиректне кориснике
буџетских средстава.

Члан 5.

Послове буџетског рачуноводства обављају Начелник одељења за буџет и финансије и
стручна лица (запослени) која су распоређена за вршење ових послова поред шефа одсека за
рачуноводство, буџет и трезор и сва остала лица распоређена у одељењу за буџет и финансије за
обављање ових послова.

Буџетско рачуноводство организује се тако да се обезбеде подаци на основу којих се може
обављати: утврђивање прихода – примања, расхода –издатака, увид у стање и кретање имовине и
обавеза, утврђивање резултатапословања, састављање годишњих и тромесечно периодичних
финансијских извештаја, израда анализа и информација о пословању и раду и других извештаја по
потреби.

2. Основа за вођење буџетског рачуноводства

Члан 6.

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа по којој се трансакције
и остали догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате, у
складу са Међународним рачуноводственим стандардом за јавни сектор, у делу који се односи на
готовинску основу.

Рачуноводствене евиденције за потребе интерног извештавања се воде према обрачунској
основи, под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради
консолидованог извештавања (за директне кориснике који у својој надлежности имају индиректне
кориснике).

Према обрачунској основи се нарочито воде евиденције потраживања и обавеза, а могу и
други потребни подаци.

3. Пословне књиге

Члан 7.

Пословне књиге су свеобухватне евиденције о финансијским трансакцијама којима се
обезбеђује увид у стање и кретање имовине, потраживања, обавеза, извора финансирања,
расхода и издатака, прихода и примања и резултата пословања.

Пословне књиге  се воде по систему двојног књиговодства на прописаним субаналитичким
(шестоцифреним) контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем.
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Аналитичко рашчлањавање прописаних субаналитичких конта врши руководилац
Финансијске службе-начелник одељења и шеф одсека за рачуноводство, буџет и трезор.

Члан 8.

Пословне књиге су дневник,  главна књига и помоћне књиге и евиденције.
Дневник је обавезна пословна књига у којој се хронолошки и систематично евидентирају

све настале пословне промене у пословању.
Главна књига садржи све пословне промене систематизоване на прописаним

субаналитичким (шестоцифреним) контима, а у оквиру конта хронолошки, по редоследу њиховог
настајања.

Члан 9.

Систем главне књиге чине: главна књига трезора и главна књига индиректних корисника
који своје финансијско пословање обављају преко сопствених рачуна код Управе за трезор.

Главна књига трезора садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и
индиректног корисника и представља основу за састављање консолидованих финансијских
извештаја.

Главни књигу трезора води Одељење за буџет и финансије.
Директни корисник који своје финансијско пословање не обавља преко сопствених рачуна,

води помоћне књиге и евиденције.
Индиректни корисник који своје финансијско пословање обавља преко сопствених рачуна,

води главну књигу, помоћне књиге и евиденције.

Члан 10.

Помоћне књиге су аналитичке евиденције које су преко субаналитичких конта повезане са
главном књигом и воде се у циљу обезбеђења аналитичких података у извршавању одређених
намена и праћења стања и кретања имовине.

Помоћне књиге обухватају:
1) Помоћну књигу купаца,
2) Помоћни књигу добављача.
3) Помоћну књигу основних средстава,
4) Помоћни књигу плата запослених,
5) Помоћна књига благајне готовине,
6) Помоћна књига потраживања за јавне приходе (локална пореска администрација) и

друге помоћне књиге по потреби.

Помоћне евиденције обухватају:
1) Помоћну евиденцију извршених исплата,
2) Помоћну евиденцију остварених прилива,
3) Помоћну евиденцију пласмана,
4) Помоћну евиденцију дуга,
5) Остале помоћне евиденције

-евиденцију донација,
-друге помоћне евиденције.

Члан 11.

Вођење пословних књига мора да буде уредно и ажурно и да обезбеди увид у
хронолошко књижење трансакција и других пословних догађаја.

Рачуноводствена исправа се књижи истог дана када је примљена, а најкасније наредног
дана од дана пријема.
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Члан 12.

Пословне књиге имају карактер јавних исправа.
Пословне књиге се воде за период од једне буџетске године, изузев појединих помоћних

књига које се могу водити за период дужи од једне године.

Члан 13.

Пословне књиге се воде у слободним листовима или у електронском облику.
Ако се пословне књиге воде у електронском облику, обавезно је коришћење софтвера који

обезбеђује очување података о свим прокњиженим трансакцијама, омогућава функционисање
система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава неовлашћено брисање прокњижених
пословних промена.

III ИНТЕРНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ

Члан 14.

Интерна финансијска контрола је свеобухватни систем мера, процедура и активности за
управљање и контролу јавних прихода, расхода, имовине и обавеза, са циљем да су управљање и
контрола јавних средстава у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, буџетом и
принципима доброг финансијског управљања, односно ефикасног, ефективног и економичног
пословања.

Интерна финансијска контрола обухвата и:
- поделу дужности, како би се онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно
за ауторизацију, извршење, књижење и контролу,
- да се ни једна обавеза не може извршити без потписа одговорних лица.
Начину организовања и успостављања система интерне финансијске контроле одређују

руководиоци корисника буџета
Интерну финансијску контролу врше непосредни извршиоци који се у поступку контроле

придржавају начела независности и објективности, стручности, савесности и одговорности.
Интерна финансијска контрола се спроводи кроз контролисање законитости извршења

расхода и издатака буџета општине Свилајнац.
Поступак интерне финансијске контроле обухвата:

- контролу планирања расхода;
- преузимање обавеза;
- извршавање налога за плаћање.

У поступку интерне финансијске контроле планирања расхода, преузимање обавеза и
извршавања налога за плаћање обухвата се:
1) провера и утврђивање да ли су расходи планирани у складу са стварним потребама за
извршавање надлежности корисника буџета;
2) контрола исправности коришћења буџетских апропријација и квота у складу са одлуком о
буџету;
3) контрола преузимања обавеза и извршавања налога за плаћање;
4) контрола документованости пословних промена;
5) проверавање исправности и законитости трансакција (првенствено да ли је плаћање у складу са
законом о јавним набавкама);
6) проверавање тачности класификација;
7) оверавање трансакција.

Интерна финансијска контрола врши се у општинској управи општине Свилајнац и то у
Одељењу за буџет и финансије.

Када се у поступку интерне финансијске контроле утврди постојање незаконитости,
нетачности или неисправности у вршењу послова, упозорава се извршилац посла и одговорно
лице и предмет се враћа на допуну.

Након спроведеног поступка интерне финансијске контроле, лице које је обавило контролу
својим потписом оверава трансакцију коју је контролисало.
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IV  ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА КОЈА СУ ОДГОВОРНА ЗА ЗАКОНИТОСТ,
ИСПРАВНОСТ И  САСТАВЉАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

О НАСТАЛОЈ ОСЛОВНОЈ ПРОМЕНИ ИЛИ ДРУГОМ ДОГАЂАЈУ

Члан 15.

За веродостојност, тачност и потпуност рачуноводствених исправа одговорно је лице из
финансијске службе директног корисника које, према акту о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, саставља рачуноводствене исправе и то потврђује својим потписом.

За законитост рачуноводствених исправа одговоран је наредбодавац (функционер) –
руководилац директног буџетског корисника, односно лице овлашћено од стране функционера 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, што
потврђује својим потписом.

Функције наведене у ст.1. и 2. овог члана не могу да се поклапају.
За тачност, потпуност и законитост изведене рачуноводствене исправе одговорни су

извршиоци за рачуноводство (ликвидатор), шеф рачуноводства и начелник Одељења за буџет и
финансије, као и наредбодавац функционер, односно лице овлашћено од стране наредбодавца
(функционера) за извршење буџета.

V КРЕТАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА И РОКОВИ ЗА
ЊИХОВО САСТАВЉАЊЕ И  ДОСТАВЉАЊЕ

Члан 16.

Рачуноводственом исправом сматра се  писани доказ о насталој пословној промени и
другом догађају који садржи све податке на основу којих се врши књижење у пословним књигама.

Пословне промене и други догађаји се у пословне књиге могу уносити само на основу
валидних рачуноводствених исправа (докумената) из којих се може сазнати основ настале
промене.

Изведеном рачуноводственом исправом сматра се  исправа која се саставља у финансијској
служби директних корисника, на основу које се врши књижење у пословним књигама, као што су
одлуке - решења о ликвидацији мањкова и вишкова по попису, исправе о усаглашавању
потраживања и обавеза, обрачуни, прегледи, спецификације и сл.

Члан 17.

Валидном рачуноводственом исправом сматра се и исправа добијена телекомуникационим
путем, у електронском, магнетном или другом облику, у ком случају је пошиљалац одговоран да
подаци на улазу у телекомуникациони пренос буду засновани на рачуноводственим исправама, као
и за чување оригиналне исправе.

Члан 18.

Рачуноводствена исправа саставља се на месту и у време настанка пословног догађаја у
потребном броју примерака. Она мора бити потписана од стране одговорног лица за насталу
пословну промену или догађај, као и од стране лица које је саставило рачуноводствену исправу.

Члан 19.

Рачуноводствена исправа пре књижења у пословним књигама мора бити потписана од
стране лица одговорног за насталу пословну промену и други догађај, лица које је исправу
саставило и лица које је исправу контролисало.

Рачуноводствене исправе на основу којих се врши одлив средстава морају бити оверене
потписом начелника Општинске управе за расходе Општинске управе, односно одговорног лица
код индиректног корисника буџетских средстава  које је одговорно за одобравање плаћања.

Ова лица својим потписима на исправи гарантују да је ова истинита и да верно приказује
пословну промену.
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Члан 20.

Рачуноводствена исправа се доставља на књижење у пословне књиге наредног дана, а
најкасније у року од два дана од настанка пословне промене или другог догађаја путем доставне
књиге.

Састављањем захтева за плаћање од стране извршиоца трезора са свим потребним
прилозима (фактура, уговор, решење, обрачун трошка, порески обрасци, пријава за доприносе и
сл.) и његовим потписивањем од стране одговорног лица за оверавање, одговорног лица за
одобравање, копија захтева и документације се доставља на књижење у помоћним евиденцијама
директног буџетског корисника.

Оригинални захтев и документација се достављају приликом плаћања и прилог су изводу,
Решењу и Наредби за плаћање потписаних од стране Начелника одељења за буџет и финансије и
Наредбодавца за буџет.

Рачуноводствене исправе књиже се истог дана, а најкасније наредног дана од дана
добијања рачуноводствене исправе.

Члан 21.

Основни подаци које треба да садржи рачуноводствена исправа су следећи:
1) назив буџетског корисника, односно име физичког лица које је исправу саставило,

односно издало исправу;
2) назив и број исправе;
3) датум и место издавања исправе;
4) садржина пословне промене;
5) вредност на коју исправа гласи;
6) послови који су повезани са исправом;
7) потпис овлашћеног лица.

Члан 22.

Ток кретања  рачуноводствених исправа подразумева пренос и услове преноса
рачуноводствених исправа од места њиховог састављања, односно уласка екстерног документа у
писарницу буџетског корисника, преко места обраде и контроле, до места књижења и архивирања.

VI  ПРИЗНАВАЊЕ, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОЗИЦИЈА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Члан 23.

Признавање, процењивање и презентација позиција финансијских извештаја врши се у
складу са Рачуноводственим политикама које је донео Начелник Општинске управе општине
Свилајнац.

Члан 24.

Доспела потраживања од дужника која до дана састављања обрачуна нису наплаћена
процењују се у номиналном износу, а могу се отписати у целини или делимично ако је немогућност
наплате извесна и документована  и ако је наступила застарелост у складу са Законом о пореском
поступку и пореској администрацији или другим Законом или актм органа.
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VII  УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА, ПОПИС ИМОВИНЕ И
     ОБАВЕЗА И УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

1. Усклађивање пословних књига

Члан 25.

Буџетско рачуноводство врши усклађивање промена и стања главне  књиге са дневником и
помоћних књига са главном књигом, пре пописа имовине и обавеза и пре састављања
финансијског извештаја – завршног рачуна.

Члан 26.

Усклађивања стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем
које се утврђује пописом врши се на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра текуће
године.

Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним
стањем обављају се у складу са посебним Правилником.

2. Попис имовине и обавеза

Члан 27.

Редован попис имовине и обавеза се врши на крају пословне године за коју се
саставља годишњи финансијски извештај – завршни рачун.

У току године се може вршити ванредан попис у изузетним случајевима прописаним
законом, приликом промене рачунополагача, провалне крађе, штете услед више силе и у другим
случајевима ако то налаже контролни орган.

Пописом се утврђује стање нефинансијске имовине, потраживања, обавеза и извора
капитала.

Туђа имовина на коришћењу код буџетског корисника или имовина буџетског корисника
која се налази на коришћењу код другог правног лица пописује се на посебним пописним листама.
Један примерак, оверен од стране пописне комисије, се доставља власнику имовине.

Члан 28.

Редован попис може да започне 30 дана пре краја пословне године, а по потреби и раније,
с тим да попис буде завршен са стањем 31. децембра текуће године. Све промене у стању имовине
и обавеза настале у току пописа, уносе се у пописне листе на основу веродостојних
рачуноводствених исправа.

Члан 29.

За послове око пописа имовине и обавеза у Општинској управи општине Свилајнац
одговоран је Начелник општинске управе сходно  чл. 29 Одлуке о организацији општинске управе
(„Службени гласник општине Свилајнац“ 1/2009) и чл. 12. Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места општинске управе („Службени гласник општине Свилајнац“ 13/2013
и 14/2013).

Начелник општинске управе посебним решењем образује потребан број комисија и именује
чланове и заменике чланова пописних комисија, утврђује рок у коме су комисије дужне да изврше
попис, као и рок за достављање извештаја о извршеном попису и друге релевантне чињенице
битне за правилност пописа.

Уручење решења врши се на потпис.
По потреби, доноси упутство за извршење пописа, утврђује рокове појединих радњи

пописа, одређује координатора комисије за попис и др.
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Члан 30.

Подаци о количинама из рачуноводства, односно одговарајућих књиговодствених
евиденција, не могу се давати комисији за попис пре утврђивања стварног стања у пописним
листама које морају бити потписане од стране чланова пописне комисије.

Члан 31.

Чланови пописне комисије, односно њен председник, одговорни су за тачност утврђеног
стања по попису, за уредно састављање пописних листа и исказивање у натуралном и вредносном
облику, као и за благовремено вршење пописа.

Члан 32.

По завршеном попису, комисија или комисије за попис су дужне да саставе Извештај о
резултатима извршеног пописа, коме се прилажу пописне листе са изворним материјалом који је
служио за састављање пописних листа и да га доставе Начелнику Општинске управе општине
Свилајнац.

Члан 33.

Начелник Општинске управе општине Свилајнац разматра извештај о извршеном попису и
доноси одговарајућу одлуку (решење) о усвајању извештаја о попису и закључак о:

1) поступку са утврђеним мањком;
2) поступку са утврђеним вишком;
3) расходовање имовине која је дотрајала или више није употребљива
4) поступку са сумњивим и спорним потраживањима и обавезама и др.

Члан 34.

Утврђени мањкови се не могу пребијати вишком, осим у случају очигледне
 замене појединих сличних материјала и робе.

3. Усаглашавање потраживања и обавеза

Члан 35.

Усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се на
дан састављања финансијског извештаја (31. децембра текуће године).

Члан 36.

Поверилац је дужан да попис ненаплаћених потраживања достави свом дужнику најкасније
до 25. јануара текуће године са стањем на дан састављања финансијског извештаја (31.децембар
претходне године) на обрасцу ИОС-Извод отворених ставки, у два примерка.

Члан 37.

По пријему пописа неизмирених обавеза на обрасцу ИОС - Извод отворених ставки дужник
је обавезан да провери своју обавезу и о томе обавести повериоца на овереном примерку обрасца
ИОС у року од пет дана од дана пријема обрасца ИОС.
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VIII  ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

Члан 38.

На крају буџетске године, после спроведених евиденција свих економских трансакција, по
изради финансијског извештаја – завршног рачуна за претходну годину, закључују се пословне
књиге.

Помоћне књиге и евиденције општинске управе оверава шеф рачуноводства и начелник
одељења за буџет и финансије.

Главну књигу индиректног буџетског корисника оверава шеф рачуноводства и овлашћено
лице индиректног корисника.

Члан 39.

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји се чувају:
1) 50 година – финансијски извештаји,
2) 10 година – дневник, главне књиге, помоћне књиге и евиденције,
3) 5 година – изворна и пратећа документација,
4) Трајно – евиденција о платама,
Време чувања почиње последњег дана буџетске године на коју се наведена  документација

односи.
Изузетак су пословне књиге које се користе две и више година, и оне се не закључују по

завршетку године, већ по престанку њиховог коришћења.
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји чувају се у оригиналу

и на рачунару или другом облику архивирања.
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји се чувају у

просторијама корисника буџетских средстава и архиви финансијске службе.

Члан 40.

Уништавање пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја,
којима је прошао прописани рок чувања, врши комисија коју је формирао Начелник општинске
управе, уз присуство извршиоца Финансијске службе, представника архива, начелника Одељења
за буџет и финансије и уз помоћ лица које је задужено за чување наведене документације.

Комисија саставља записник о уништењу пословних књига, рачуноводствених исправа и
финансијских извештаја.

IX БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 41.

Извештај о оствареним примањима и извршеним плаћањима финансијска служба доставља
свакодневно, недељно и месечно начелнику одељења за буџет, начелнику општинске управе и
наредбодавцу за буџет односно на захтев.

Анализу примања и извршених плаћања са рачуна буџета финансијска служба доставља
недељно, месечно, тромесечно, у складу са законским прописима, односно на захтев
Наредбодавцу за буџет, као и Начелнику општинске управе.

За потребе извештавања, на захтев наредбодавца за буџет директни корисник је обавезан
да достави додатне податке и образложења о извршеним плаћањима.

Члан 42.

Корисник буџетских средстава (директан и индиректан) у законом прописаним роковима
саставља периодичне извештаје о извршењу финансијског плана, на основу којих Финансијска
служба саставља консолидовани извештај о извршењу буџета за одређени период.
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Периодични извештаји о извршењу финансијског плана, односно извештај о извршењу
буџета за одређени период, састављају се применом готовинске основе.

Члан 43.

Периодичне извештаје и годишњи финансијски извештај – завршни рачун, директни
корисник саставља на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која
су усаглашена са главном књигом трезора, као и на основу других аналитичких евиденција које се
воде.

Индиректни корисник саставља периодични извештај и годишњи финансијски извештај –
завршни рачун на основу евиденција из своје главне књиге која је усаглашена са евиденцијама
(помоћним књигама и помоћним евиденцијама и главном књигом трезора).

Члан 44.

Тромесечно периодични извештаји и годишњи финансијски извештај – завршни рачун
састављају се на основу упутства и инструкција на обрасцима које прописује министар финансија у
складу са овлашћењем из Закона о буџетском систему.

X УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Члан 45

Начелник одељења за буџет и финансије одговоран је за организовање вођења пословних
књига (главне књиге трезора и помоћних књига и евиденција) и подношење финансијских
извештаја у складу са законом.

За насталу пословну промену и други догађај одговорно је овлашћено лице по Статуту
општине Свилајнац и по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радник места
Општинске управе општине Свилајнац који непосредно учествује у настанку пословне промене или
другог догађаја.

Члан 46.

За састављање рачуноводствене исправе одговорно је лице које исправу саставља.
Лице из става 1. овог члана својим потписом на исправи гарантује да је веродостојна,

тачна и потпуна.

Члан 47.

Лица која су задужена да раде на пословима буџетског рачуноводства одговорна су за
уредно, тачно и ажурно извршавање поверених послова.

Начелник Одељења за буџет и финансије и извршилац за послове рачуноводства – шеф
рачуноводства односно шеф рачуноводства индиректних буџетских корисника су одговорни за
вођење пословних књига (главне књиге трезора,и помоћних књига и евиденција) и припремање,
састављање и подношење финансијских извештаја.

Извршилац за послове рачуноводства – шеф рачуноводства је одговоран за вођење
пословних књига (главне књиге, помоћних књига и помоћних евиденција), као и за припремање,
састављање и подношење финансијских извештаја директних и индиректних буџетских корисника.

Члан 48.

Функције лица из члана 51.став 2, 52. и 53 овог Правилника не смеју се поклапати.
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Члан 49.

Пријем рачуноводствених исправа за књижење, писменим путем преко доставне књиге,
врши буџетски извршилац трезора и захтев за плаћање спроводи истог дана, а најкасније наредног
дана од добијања рачуноводствене исправе.

Извршилац за послове рачуноводства-књиговођа, обрачунски радник спроводи књижење
истог дана, а најкасније наредног дана од добијања захтева за плаћање.

Лица из става 1. и 2. овог члана одговорна су за ажурно књижење и примену Контног
плана за буџетски систем.

Члан 50.

За благовремено достављање докумената књиговодству одговорно је лице које је
испоставило документ, односно лице  по чијем је налогу или овлашћењу дошло до конкретне
промене или које је задужено за пријем или комплетирање докумената, и то:

1) потврда о примљеним и издатим документима плаћања (чек, меница,
јемство, акредитив и др.) – лице које обавља послове у вези са плаћањем, односно лице које
обавља административне послове у вези са пријемом и слањем поште,

2) излазне фактуре, обавештење о књижењу, обрачуни и друге исправе на основу којих се
ствара потраживање – лице које је испоставило исправу,

3) улазне фактуре, обавештење о књижењу, обрачуне и друге исправе на основу којих се
ствара обавеза - лице које је евидентирало пријем исправе,

4) обрачун зарада запослених и исплатне листе зарада и накнада – лице које обавља
послове обрачуна, односно исплате,

5) потврде о пријему материјалне вредности за материјал, резервне делове, лож уље и сл.
(пријемнице, записници и сл.) – лице које рукује материјалним вредностима, односно лице које на
основу ових докумената испоставља други документ који заједно чине документ за књижење,

6) општи акт, одлуке органа и сл. или потврда лица које обавља административне послове
односно лице које је задужено за пријем, отпрему и архивирање поште,

7) слање ИОС-а дужницима и одговор на ИОС-е повериоцима – извршилац за послове
рачуноводства - књиговођа,

8) уговор о кредитном задужењу – лице задужено за обављање ових послова, односно
лице које потписује тај документ,

9) остале исправе – лице које је задужено да испоставља ту исправу Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Књиговодствена исправа се не може предати у књиговодство на књижење ако нема потпис
одговорног лица за испостављање те исправе и лица одговорног за законитост пословног догађаја.

Документа и исправе за које није утврђен рок овим Правилником за испостављање и
предају на књижење, морају бити достављене на књижење  у року од 2 дана од дана настанка
пословне промене.

На документа која се предају књиговодству после утврђеног рока  мора бити уписан датум
предаје и потпис лица које је предало документ књиговодству.

Члан 51.

 Начелник Одељења за буџет и финансије организује, обједињује и усмерава рад у оквиру
Одељења, обавља најсложеније финансијско – материјалне послове из надлежности одељења,
одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада одељења,
пружа потребну стручну помоћ извршиоцима и распоређује послове на непосредне извршиоце,
врши надзор и предузима мере за обезбеђење извршења послова одељења, врши контролу и
одобравање појединих захтева за плаћање по документацији, захтева за исплату плата и накнада,
као и контролу и утврђивање веродостојности и рачунске исправности књиговодствених исправа –
докумената на основу којих треба вршити плаћања са консолидованог рачуна трезора, предлаже
општинском већу нацрт Одлуке о буџету и других одлука у вези са буџетом,  врши и остале
послове управљања буџетским финансијским системом општине.

Потписује решења из области друштвене бриге о деци и права у области финансијске
подршке породици са децом.
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Потписује  акта која се доносе у оквиру делокруга рада овог одељења, покреће
дисциплински поступак против запослених у одељењу, прати реализацију инвестиционих улагања
у финансијском и другом смислу и потписује акта по овлашћењу Управног одбора Фонда за
уређење грађевинског земљишта.

Члана 52.

Шеф рачуноводства организује рад у рачуноводству и одговоран је за поштовање рокова
за књиговодство директног буџетског корисника и индиректних корисника  који су ове послове
поверили Одељењу за буџет и финансије. Обавља материјално – финансисјке послове
рачунополагача ликвидатора. Одговара за законитост и рачунску исправност обрачуна и
извештаја.

Израђује завршне рачуне директног буџетског корисника и индиректних корисника чије се
књиговодство води у Одељењу, као и консолидовани завршни рачун буџета.

XI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Измене и допуне прописа о буџетском рачуноводству примењиваће се директно, до
усклађивања одредби овог Правилника са тим изменама и допунама.

Члан 54.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 110-15/2013-IV; Дана: 19.12.2013. године

Н А Ч Е Л Н И К
Општинске управе општине Свилајнац

Оливера  Станојевић, дипл правник, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 49, члана 50 и члана 60 Закона о јавној својини ("Службени гласник
Републике својине", број 72/2011 и 88/2013), члана 52 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 84 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12), начелник Општинске управе општине Свилајнац, дана
19.12.2013.године, донео је

 Правилник
о условима и начину коришћења службених возила

I
 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником се уређују услови и начин коришћења службених возила за потребе

органа општине Свилајнац (у даљем тексту корисници).

Члан 2.
Корисници су дужни да се старају о рационалном, наменском и економском коришћењу

службених возила и да их користе само када природа и услови рада то захтевају.
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II
 УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Члан 3.
Службена возила користе се за извршавање службених задатака и послова који проистичу

из делокруга рада Председника општине, Општинског већа, Скупштине општине, Општинске
управе и индиректних буџетских корисника.

Службени задаци и послови у смислу овог Правилника су:
-послови који се због хитности извршења не могу благовремено извршити коришћењем средстава

јавног превоза, инспекцијске контроле, елементарне непогоде, хитне експедиције материјала за
седнице, обилазак месних заједница и месних канцеларија и сл;

-послови у области информисања и протокола (као и за потребе страних делегација и гостију
Општине Свилајнац и њихових пратилаца);

-превоз новчаних и других вредности, материјала потребног за рад, поштанских пошиљака и др;
-превоз на радне и стручне састанке, семинаре и саветовања;
-други слични послови када природа и услови рада то захтевају.

Члан 4.
Возило на сталном коришћењу има Председник општине.
За потребе осталих корисника одређују се сва остала возила Општинске управе општине

Свилајнац.
Употребу службеног возила одобрава начелник Општинске управе, а у случају његове

одсутности или спречености лице које он одреди.

Члан 5.
Возило се може користити за обављање службених послова само на основу издатог путног

налога који мора бити оверен од стране начелника Општинске управе, односно лица које он
писменом овласти.

Члан 6.
Возилом управља возач, а изузетно, ако потребе обављања службеног посла то налажу и

други запослени, изабрано, именовано или постављено лице у органима Општине Свилајнац, са
одговарајућом возачком дозволом и потписаним налогом од стране начелника Општинске управе.

Члан 7.
Радно време Одељења за општу управу и заједничке послове – Одсека за административне

и заједничке послове (економа и возача), прилагођава се радном времену корисника, а по указаној
потреби може се увести и дежурство возача ван редовног радног времена, о чему одлучује
Начелник Одељења, односно начелник Општинске управе.

III
НАЧИН КОРИШЋЕЊА

Члан 8.
Потребе за коришћењем службених возила пријављују се писаним захтевом Одељењу за

општу управу и заједничке послове - Одсеку за административне и заједничке послове - Економу, а
за потребе индиректних буџетских корисника пријављују се начелнику Општинске управе, по
правилу дан раније, а само изузетно за локалну вожњу и у хитним случајевима и непосредно пре
настанка потребе за превозом.
Образац писаног захтева (Образац број 4) одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни
део.

Одељења/Одсеци Општинске управе, решењем начелника Општинске управе задужују се
службеним возилима за потребе обављања службених послова, на територији општине Свилајнац
и не подносе захтев када користе службено возило које им је додељено за обављање службених
послова и задатака.
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Члан 9.
Приспели захтеви за превоз извршавају се по приоритету корисника. Ако се захтеву за

вршење превоза не може удовољити због недостатка возила, возача, горива и др., о томе се одмах
обавештава корисник који је превоз наручио.

На основу примљених захтева за превоз, Економ Одсека за административне и заједничке
послове, одређује распоред коришћења службених возила.

Члан 10.
Ниједан службени превоз ван територије општине Свилајнац не може се обавити без

налога за службено путовање.
У изузетно хитним случајевима, налог за службено путовање може се прибавити и

накнадно, а најкасније до следећег радног дана.

Члан 11.
Путни налог за путнички аутомобил попуњава се без обзира да ли се превоз врши у локлау

или ван територије општине Свилајнац.
Налог за службени путовање издаје Начелник Општинске управе.

Члан 12.
У налог за службено путовање уписује се:

-име и презиме лица коме ће обавити службено путовање,
-релација превоза,
-назив превозног средства
-датум превоза.

Пре поласка на службени пут, сваки налог за службено путовање мора бити попуњен на
начин описан у овом члану, потписан од стране овлашћеног лица и оверен.

Након доласка са службеног пута, возач је дужан да у налогу за службено путовање
означи:
-време почетка и завршетка превоза,
-почетно и завршно стање километраже,
-потпис возача.

У случају непопуњавања налога, одмах се обавештава наручилац превоза, његов
непосредни руководилац и Начелник Општинске управе ради предузимања дисциплинских мера
против одговорних лица.

У путни налог за путнички аутомобил када се превоз врши у локалу уписује се:
-датум обављања превоза,
-релација превоза,
-време почетка и завршетка превоза,
-почетно и завршно стање километраже,
-потпис возача.

Члан 13.
За обављање превоза возила, без корисника, ради пребацивања возила у сервис, гаражу

или друго одредиште, возач попуњава путни налог за путнички аутомобил у коме означава име и
презиме лица које је превоз обавило, датум, време, релацију, километражу.

На крају радног времена или најкасније првог наредног радног дана, возач је дужан да све
на прописани начин попуњене и оверене налоге за службено путовање и путне налоге за путнички
аутомобил, преда Економу који исти доставља овлашћеном лицу Одељења за буџет и финансије –
Одсеку за рачуноводство, ради вођења евиденције и обрачуна трошкова.

Члан 14.
Возач/лице задужено службеним возилом дужан је да по окончању превоза, возило врати у

гаражу/на паркинг Општинске управе или да поступи по налогу овлашћеног радника у смислу
наставка обављања другог службеног посла.

На крају радног времена возач је дужан да возило врати у гаражу/на паркинг Општинске
управе и преда кључеве возила Економу Одсека за административне и заједничке послове.

За спровођење става 1. и 2. овог члана одговоран је Економ.
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Члан 15.
Коришћење путничких аутомобила у приватном власништву за службене потребе, одобрава

начелник Општинске управе, само изузетно у случајевима када није могуће обавити службени
превоз службеним возилима  Општинске управе а када је то економски оправдано и хитно.

Члан 16.
     За сваки тип службеног возила у власништву Општинске управе општине Свилајнац, потрошња
погонског горива на пређених 100 км може износити највише:

Р.
бр.

Пун назив возила
и

регистарска ознака

Снага
мотора

Годиште
возила

Стандардна
потрошња у
литрима на

100 KM

Стандардна
потрошња
плина на
100 KM

Oстварена
потрошња
у литрима
на 100 KM

Потрошња
преко

нормиране у
литрима

1.
''Volkswagen Pasat

Comfort 2.0 tdi''
SV 009 SO

103 2012 10l / 6,8l

2.
''Dacia Sandero

Ambiance 1,4 MPI''
SV 003 GZ

75 2010 11l / 7,7l

3.
''Dacia Sandero

Ambiance 1,2 16V''
SV 009 YL

55 2012 11l / 7,5l

4.
''Opel Astra classic

5 DR Z 1,4''
SV 007 HM

66 2008 10l / 7,4l

5.
''Fiat Punto 1,2 classic

dynamic AC''
SV 005 RL

44 2010 11l / 7,9l

6. ''Vaz Lada Niva 1,7 I''
SV 006 OT 59 2006 15l / 12,9l

7.

''Opel Vectra
Elegancia Z19DT 4

DR''
SV 007 OC

110 2008 10l / 7,4l

8. ''Zastava Coral''
SV 003 XĆ 40 2005 13l / 8,4l

Потрошњу горива преко норматива из става 1. овог члана, надокнађује возач, односно
лице које је возило конкретно возило, а у случају да су га возила више возача, односно лица,
сразмерно пређеним километрима и укупној километражи.

Обрачун за накнаду више потрошеног горива за возила која користе бензин/дизел врши
Комисија из члана 17. овог Правилника, на основу налога, пређене километраже и потрошеног
горива, месечно, најкасније до 5. у месецу за претходни месец, а запослени, односно изабрано,
именовано или постављено лице је дужно да само изврши уплату износа за више потрошено
гориво, по цени која је важила у моменту прекорачења, у року од 3 дана од дана добијања
обрачуна за накнаду више потрошеног горива на рачун буџета општине Свилајнац.

Уколико запослени, односно изабрано, именовано или постављено лице не изврши само
уплату, прекорачени износ одбиће му се од прве следеће плате, а на основу обрачуна Комисије из
члана 17. овог Правилника.

Контролу благовременог и тачног спровођења обрачуна за накнаду више потрошеног
горива врши Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац- Одсек за
рачуноводство.

Члан 17.
Комисија за контролу утрошка горива и норматива из члана 16 је у саставу: начелник

Одељења за буџет и финансије, шеф Одсека за рачуноводство и Економ.
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 Члан 18.
Сви дневни налози за службено путовање са рачунима за путарине и доказом о утрошку

горива, специфицирају се и предају, одмах а најкасније у року од 3 дана од дана завршетка
службеног пута Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за рачуноводство, ради правдања
потрошње горива и обрачуна трошкова за путарине.

Члан 19.
Сви возачи/лица задужена службеним возилима, дужни су да све неисправности

благовремено пријаве Одељењу за општу управу и заједничке послове, Одсек за административне
и заједничке послове-Економу.

За сва механичка оштећења на возилу која су проузрокована кривицом или непажњом
возача/лица које је управљало возилом одговоран је возач/ лице које је управљало возилом, а које
је оштећења проузроковало.

Члан 20.
Сви возачи путничких аутомобила, потребу за сервисирањем и поправком аутомобила

писмено пријављују Одељењу за општу управу и заједничке послове, Одсек за административне и
заједничке послове-Економу (Образац број 2).

На основу пријаве Економ отвара радни налог за поправку возила (Образац  број 3) и
примерак доставља Одељењу за буџет и финансије.

Евиденцију о поправкама и издатим радним налозима дужан је да води Економ Одсека за
административне и заједничке послове и да о свакој оправци обавести Начелника Општинске
управе.

Обрасци број 2 и број 3 одштампани су уз овај Правилник и чине његов саставни део.

IV
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ВОЗИЛИМА

Члан 21.
О сваком возилу се води књига возила, која садржи податке о возилу из саобраћајне

дозволе, регистрацији возила, евиденцији редовног одржавања и поправки, евиденцији корисника
услуга вожње, преглед месечне потрошње горива и мазива.

Књигу возила за свако возило обавезан је да води Економ.
Образац Књиге возила (Образац број 1) одштампан је уз овај Правилник и чини његов

саставни део.
За уредно вођење књиге возила одговоран је Економ.

Члан 22.
Одељење за општу управу и заједничке послове – Одсек за административне и заједничке

послове, односно лица и Начелници Одељења/Одсека и запослени задужени службеним возилима
дужни су:
-да превоз обављају у складу са овим Правилником;
-да се старају о техничкој исправности и уредности возила;
-да возила опреме потребним резервним деловима, алатом и противпожарним апаратима;
-да доследно реализују дневни распоред превоза и о томе благовремено обавесте корисника;
-да воде уредне евиденције о утрошку горива, пређеној километражи, оствареним ефективним
часовима рада и о времену чекања за свако појединачно возило и сваког возача и
-да размотре све примедбе и предлоге корисника услуга, а у случају потребе предузимају мере за
утврђивање одговорности због повреде радних обавеза и одредаба овог Правилника.

Економ Одсека за административне и заједничке послове Одељења за општу управу и
заједничке послове дужан је да месечно извештава начелника Општинске управе о стању возног
парка, укупном броју пређених километара, утрошку горива по возилу, корисницима услуга
превоза, као и о другим питањима од значаја за обављање превоза у складу са овим Правилником;
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V
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Свилајнац".

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 110-16/2013-IV, Дана 19.12.2013 године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.

VI-ОБРАСЦИ

Образац  број 1.

КЊИГА ВОЗИЛА БР.

Рег. Бр._____________
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ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ
(из саобраћајне дозволе)

Регистарски број_______________________________________

Датум прве регистарације_______________________________

Дозволу издао_________________________________________

Дана________________    Број дозволе____________________

Марка_________________________________________________

Тип:___________________________________________________

Број шасије____________________________________________

Број мотора___________________________________________

Година производње____________________________________

Снага мотора у КW (KS)_________________________________

Запремина мотора у цм3:________________________________

Боја каросерије:________________________________________

Напомена:    Сваку насталу промену после прве регистрације евидентирати црвеном бојом изнад
(са датумом промене)тако да стари подаци остану читљиви.
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ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА

Датум регистрације:_______________регистровано до:_______________
Датум осигурања:
            Обавезно од __________до________број полисе______________
           Каско        од__________до________број полисе______________
   Осигуравајући Завод____________________________________________

Датум регистрације:_______________регистровано до:_______________
Датум осигурања:
            Обавезно од __________до________број полисе______________
           Каско        од__________до________број полисе______________
   Осигуравајући Завод____________________________________________

Датум регистрације:_______________регистровано до:_______________
Датум осигурања:
            Обавезно од __________до________број полисе______________
           Каско       од__________до________број полисе______________
   Осигуравајући Завод____________________________________________

Датум регистрације:_______________регистровано до:_______________
Датум осигурања:
            Обавезно од __________до________број полисе______________
           Каско        од__________до________број полисе______________
   Осигуравајући Завод____________________________________________
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ЕВИДЕНЦИЈА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ
Р.
бр.

Датум Опис радова по
ставкама

Количина и
врста
замењених
делова и
мазива

Сервис -
радионица

Број
радног
налога и
број
рачуна,

Вредност
рачуна у
динарима

Примедба
корисника возила
при насталом
квару -оштећењу
и сл
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ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА УСЛУГА ВОЖЊЕ
Р.бр. Датум Име и презиме

корисника превоза и
опис радног места

Време
почетка
превоза

Време
завршетка
превоза

Почетно и
завршно
стање
километраж
е

Потпис
возача

Потпис
корисника
вожње

МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА И МАЗИВА НА ПРЕЂЕНИХ 100 КМ
Календарска година________________ Гориво_______________

Стање КММесец Пренето
непотрошено
гориво из
претходног
месеца

Укупно
сипано
гориво на
крају
месеца

Остало
непотрошен
о гориво на
крају
месеца

Укупно
потрошен
о гориво
(2+3-4)

почетно Завршно

Укупно
пређено
км
(7-6)

Просечна
потрошња

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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XI
XII

Календарска година________________ Мазиво ___________________
Стање КММесец Пренето

непотрошено
мазиво из
претходног
месеца

Укупно
сипано
мазиво на
крају
месеца

Остало
непотрошено
мазиво на
крају месеца

Укупно
потрошено
мазиво
(2+3-4)

почетно Завршно

Укупно
пређено
км
(7-6)

Просечна
потрошњ
а
мазива

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Напомена: Податке преузети из путног налога за кола за одговарајући месец
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Образац  број 2.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: ______________
ДАТУМ______________

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Предмет: Пријава квара на возилу регистарски број SV _____________

Ред. број Опис недостатака на возилу, пратећој опреми
и резервним деловима

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________Дана ___________године,

Подносилац пријаве
 возач/лице задужено возилом

___________________
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 Образац  број 3.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу
и заједничке послове
Одесек за административне и заједничке послове
Број:
Датум______________
С в и л а ј н а ц

РАДНИ НАЛОГ ЗА ПОПРАВКУ ВОЗИЛА
пратеће опреме и резервних делова

Регистарски број возила__________________

Редни
број

Опис недостатака на возилу,
пратећој опреми и резервним
деловима

Мере које треба
предузети

Упућује се  у Сервис,
ауто радионицу
(Назив)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Потпис

Економ
М.П.

_____________________________________
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Oбразац  број 4.

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ПРЕВОЗА
_____________________________

датум подношења захтева

ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВРШЕЊА СЛУЖБЕНОГ ПОСЛА :

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________

(Навести кратак опис и место извршења службеног посла)

ПОТРЕБНО МИ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА дана________________године у

периоду од _____________часова до_______________  часова.

ПОТПИС КОРИСНИКА ВОЖЊЕ
______________________________________

име и презиме
_______________________________________

радно место
Економ Одељења за општу управу и
заједничке послове потврђује да постоји
расположиво возило
______________________
Одобрио непосредни
Руководилац
___________________
Одобрио Начелник Општинске управе
_________________________

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 6 став 2 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013), члана 44 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 68 Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Председник општине Свилајнац,
19.12.2013.године, донео је

С Т Р А Т Е Г И Ј У
УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

I УВОД

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елемент доброг управљања.
Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за Општину Свилајнац (у даљем
тексту: Општина) и за способност обављања додељених надлежности. Стратегија оцртава циљеве
и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима те даје преглед оквира
који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија, такође, представља
свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешких планова.

Одредбом члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору (у даљем тексту: Правилник), ризик је одређен као потенцијални догађај и
ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава.
Ризик се такође може дефинисати и као претња успешном остваривању циљева, односно, све што
представља претњу по остварење циљева, програма или пружања услуга грађанима сматра се
ризиком.

Осим посматрања ризика у негативном смислу, потребно је размотрити прилике за
искоришћавање позитивног учинка појаве одређеног ризика односно околности које нуде
позитивне прилике. Дакле, изгубљене могућности (прилике) такође се сматрају ризиком. Овај тип
ризика се односи на развој и модернизацију Општине и њених активности, односно прилагођавање
новим околностима и очекивањима.

Ризици са којима се суочава Општина су бројни, а могу се односити на:
1. све оно што може наштетити угледу Општине и смањити поверење јавности;
2. неправилно и незаконито пословање, али и неекономично, неефикасно или неделотворно

управљање јавним средствима;
3. непредузимање мера за наплату потраживања;
4. непоуздано извештавање;
5. неспособност реаговања на промењене околности или неспособност управљања у

промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује неповољне
ефекте на пружање јавних услуга.
Према одредби члана 6 Правилника, управљање ризицима обухвата идентификовање,

процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан
ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно
уверавање да ће ти циљеви бити остварени.

Руководилац корисника јавних средстава усваја стратегију управљања ризиком, која се
ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније измени.
Контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране
најмање једном годишње.

Руководилац корисника јавних средстава одговоран је за одређивање и остваривање
циљева корисника буџета, као и за успостављање делотворног система управљања ризицима који
ће помоћи у остварењу постављених циљева. Руководиоци на различитим нивоима управљања у
складу са овлашћењима и одговорностима, одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих
надлежности, а тиме и за управљање ризицима. Управљање ризицима средишњи је део
стратешког планирања а сврха је смањити опсег неизвесности која би могла бити претња
пословној успешности, предвидети измењене околности и правовремено реаговати на њих.
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II СВРХА И ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Сврха ове стратегије је побољшати способност остваривања стратешких циљева Општине
кроз управљање претњама и приликама, те стварање окружења које придоноси већем квалитету,
делотворности и резултатима у свим активностима и на свим нивоима.

Ова стратегија има за циљ:
1. осигурати радно окружење које ће давати подршку успостављању процеса управљања

ризицима;
2. побољшати ефикасност управљања ризицима на нивоу Општине;
3. омогућити да се стекну и побољшају вештине управљања ризицима;
4. интегрисати управљање ризицима у културу Општине;
5. осигурати да управљање ризицима обухвата сва подручја ризика;
6. успоставити ефикасне комуникације о ризицима и активности које се у ту сврху

предузимају;
7. осигурати да је управљање ризицима у складу са Законом о буџетском систему ("Службени

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и Правилником.

III КОРИСТИ ОД УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Користи од имплементације и спровођења процеса управљања ризицима су следеће:

1. боље одлучивање - све одлуке са собом носе одређени степен неизвесности, независно од тога
да ли се односе на уобичајене задатке или на нове идеје и могућности. Управљање ризицима
помаже руководиоцима да ускладе њихове одлуке с реалном проценом планираних и
непланираних коначних резултата;

2. повећање ефикасности - прихватањем приступа који се темељи на ризицима, Општина може
боље одлучивати о начину унапређења система, распоређивању средстава и постизању боље
равнотеже између прихватљивог нивоа ризика и трошка контроле;

3. боље предвиђање и оптимизација расположивих средстава - омогућује утврђивање кључних
ризика са којима се Општина суочава;

4. јачање поверења у управљачки систем - управљање ризицима нужан је део управљачког
процеса у Општини. Њиме се унапређује процес планирања тиме што се истичу кључни циљеви и
процеси, а уједно се осигурава континуитет пружања услуга;

5. развој позитивне организационе културе - развој организационе културе која неће стварати
негативан став према ризицима.

IV СТАВОВИ ОПШТИНЕ ПРЕМА РИЗИЦИМА

Ставови Општине према ризицима могу се сажети у неколико тачака:

1. све активности које спроводи Општина морају бити у складу са циљевима Општине, а не у
супротности са њима;

2. све активности које спроводи Општина у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима
законодавног оквира;

3. све активности које спроводи Општина а које носе ризике са значајним штетним
последицама или друге штете за углед Општине ће се избећи;
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4. све активности које спроводи Општина морају резултирати користима које представљају
вредност за новац;

5. сви програми, пројекти и активности које спроводи Општина и с њима повезани расходи и
издаци морају бити обухваћени Буџетом Општине.

V ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

„Општина се залаже за ефикасно управљање ризицима који прете обављању њених
функција и надлежности. Реализација циљева Општине, запослени, расположива финансијска
средства и способност за пружање, стално су под утицајем таквих ризика. Општина препознаје
ризике којима треба управљати, тако да се претње избегну али прилике не пропусте.“

VI  ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Циклус управљања ризицима који успоставља Општина, састоји се од пет корака:
1. постављање циљева;
2. утврђивање ризика;
3. процена ризика;
4. поступање по ризицима;
5. праћење и изјештавање о ризицима.

Први корак – постављање циљева
Основни предуслов за управљање ризицима је постојање циљева. Циљ је резултат који

Општина жели остварити, односно жељено будуће стање чије се остварење очекује у одређеном
периоду. Стога ефикасно управљање ризиком треба бити усмерено према стратешким и
оперативним циљевима. Утврђивање ризика и управљање ризицима у процесима који доприносе
остварењу стратешких и оперативних циљева, помоћи ће успешном остварењу циљева Општине.

Други корак – утврђивање ризика
Општина ће приликом утврђивања ризика користити поделу на пет главних група ризика:

1. Екстерно окружење;
2. Планирање, процеси и системи;
3. Запослени и организација;
4. Законитост и исправност;
5. Комуникације и информације.

1.Ризици који се односе на екстерно
окружење /изван корисника буџета

- ризици макро окружења (геополитички,
економски, природне катастрофе и слично),
- политичке одлуке и приоритети изван корисника
буџета (Народна Скупштина, Влада РС, ЕУ и
слично),
-   екстерни партнери (грађани, други корисници
буџета, екстерни извршиоци услуга, удружења,
медији и слично).

2. Ризици који се односе на планирање,
процесе и системе

- стратегија, планирање и политике, укључујући
интерне политичке одлуке
- оперативни процеси (дизајн и опис процеса)
- финансијски процеси и додела средстава,
- ИТ и остали системи подршке.

3. Ризици који се односе на запослене и
организацију

- запослени, компетентност,
- етика и понашање организације („тон с врха“,
превара, сукоб интереса и слично),
-интерна организација (управљање, улоге и
одговорности, делегирање итд.),
-сигурност запослених, објеката и опреме.

4. Ризици с аспекта законитости и
исправности

- јасноћа, прикладност и јединственост постојећих
закона, прописа и правила
- остали могући исходи који се односе на
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законитост и правилност
5.Ризици који се односе на
комуникацију и информисање

-методе и канали комуницирања,
-квалитет и правовременост информација.

Утврђивање ризика укључује идентификацију потенцијалних ризика за стратешке и
оперативне циљеве Општине и узрок ризика, као и потенцијалне последице ризика. Ризици се
утврђују у Обрасцу за утврђивање и процену ризика и евидентирају се у регистру ризика који се
успоставља на нивоу Општине.

Трећи корак – процена ризика
Процена ризика се врши на основу две врсте улазних информација - о процени утицаја

ризика и процени вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику добија се множењем
бодова за утицај са бодовима за вероватноћу (тако се ризик с највећим утицајем и највећом
вероватношћу, које бодујемо оценом три, може проценити с највише девет бодова). Укупна
изложеност ризику може бити ниска, средња и висока. Матрица ризика која је приказана на
следећој слици користиће се у Општини за мерење ризика.

Велики Неприхватљиви
ризици

Умерен
У
Т
И
Ц
А
Ј Мали

Прихватљиви
ризици

Ниска Средња Висока

ВЕРОВАТНОЋА

Код утврђивања границе прихватљивости ризика за ризике који се налазе у зеленим
пољима не захтева се даље деловање, ризике који се налазе у жутим пољима потребно је
надгледати и управљати њима све до зелених поља ако је могуће, а за ризике који се налазе у
црвеним пољима потребне су додатне радње.

Општина ризик сматра критичним ако је укупна изложеност ризику оцењена као висока у
следећим ситуацијама:

1. ако представља извесну претњу успешном завршетку пројекта, програма и активности;
2. ако ће узроковати знатну штету интересним групама (грађанима, добављачима, другим

корисницима буџета, итд.);
3. ако је последица ризика повреда закона и прописа;
4. ако ће доћи до значајних финансијских губитака;
5. ако се доводи у питање сигурност запослених;
6. у било којем случају озбиљног утицаја на углед Општине.

Четврти корак – поступање по ризицима
Вероватноћа и утицај ризика смањује се избором прикладног одговора на ризик. Одлука

зависи од важности ризика те о толеранцији и ставу према ризику. Циљ управљања ризицима је
смањити вероватноћу наступања потенцијалног догађаја и његов негативан учинак. За сваки ризик
треба изабрати један од следећих одговора на ризик:
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1. избегавање ризика – на начин да се одређене активности изводе другачије;
2. преношење ризика – путем конвенционалног осигурања или пренос на трећу страну;
3. прихватање ризика – када су могућности за предузимање одређених мера ограничене или

су трошкови предузимања несразмерни у односу на могуће користи, с тим да ризик треба
пратити како би се осигурало да остане на прихватљивом нивоу;

4. смањивање/ублажавање ризика – предузети мере да се смањи вероватноћа или утицај
ризика.

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике (акциони план) биће садржани у
обрасцу за утврђивање и процену ризика и у регистру ризика у којем је дефинисан рок за
извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи.

Пети корак – праћење и извештавање о ризицима
Управљање ризицима је континуирани процес па пети корак укључује праћење и

извештавање о ризицима. Због наведеног, ризике треба редовно прегледати и разматрати како би
одговори на ризике остали ефикасни. Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње и
кроз годишње извештаје о систему унутрашње финансијске контроле.

VII КОМУНИКАЦИЈА И УЧЕЊЕ О УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА

Интерна комуникација о питањима ризика важна је с обзиром да је:

1. потребно осигурати да свако разуме, на начин који одговара њиховој улози, шта је
стратегија, циљеви, приоритетни ризици, те како се њихове одговорности уклапају у тај
оквир рада. Ако се то не постигне, прикладно и доследно интегрисање управљања
ризицима у организациону културу Општине неће се постићи а приоритетни ризици неће се
доследно решавати;

2. потребно осигурати да се искуство из управљања једног ризика може пренети и саопштити
и осталима који се могу срести с тим ризиком;

3. потребно осигурати да сви нивои управљања траже и примају одговарајуће информације о
управљању ризицима у оквиру свог распона контроле које ће им омогућити да планирају
радње у односу на ризике чији степен није прихватљив као и уверење да су ризици који се
сматрају прихватљивим под контролом.

Екстерна комуникација са другим организацијама о питањима ризика такође је важна јер
омогућује учење о ризицима из туђих искустава.

Назив буџетског корисника:

Образац за утврђивање и процену ризика

Назив буџетског корисника:

Циљ:
Процена степена ризикаРизик и кратак

опис ризика
(главни узрок

ризика и
потенцијалне
последице)

Утицај
(1-3)

Вероватноћа
(1-3)

Укупно
(2х3)

Преглед постојећих
контролних

активности везаних
уз утврђени ризик

Потребне додатне
радње

(предлог одговара на
ризик)

1 2 3 4 5 6
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Регистар ризика

Степен ризика

Циљ Ризик

Кратак опис
ризика
(главни

узрок ризика
и

потенцијалне
последице)

Преглед
постојећих
контролних
механизама

уз
утврђени

ризик

Утицај Вероватноћа
Одговор
на ризик

Планиране
радње

(смањити,
пренети

или
избећи
ризик)

Рок за
извршење

планираних
радњи

Одговорна
особа

* ако се регистар ризика ради за одређени програм који се реализује преко више буџетских
корисника, уместо назива корисника буџета може се навести назив програма.
** у случају да је ризик прихваћен (у целости или делимично) објаснити зашто је прихваћен и до
које мере

VIII

Стратегија управљања ризиком Општине Свилајнац ступа на снагу даном доношења.
Стратегију објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:110-17/13-III, Дана:19.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*
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