GODINA LVII

Apatin, 25. februar 2021. godine

BROJ 2

43.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) члана 8. Одлуке о социјлној
заштити општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2021), а у складу са Одлуком
о методологији формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу („Службени лист
општине Апатин“ бр. 18/20216, 1/2019 и 1/2021) и члана 69. став 1. тачка 26. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ 1/2019 и 21/2020- исправка) Општинско веће општине Апатин
на 14. седници одржаној дана 25. фебруара 2021. доноси
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ
МЕТОДОЛОГИЈЕ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Члан 1.
Овим Правилником, а у складу са Одлуком о методологији формирања цене услуга социјалне
заштите на локалном нивоу („Службени лист општине Апатин“ бр. 18/2016, 1/2019 и 1/2021) ближе
се одређује методологија формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу:
- Помоћ у кући
- Дневни боравак за особе за физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама;
- Лични пратилац детета
Члан 2.
Методологија обухвата принципе на којима се заснива, елементе за утврђивање цене за
непосредно пружену услугу из области социјалне заштите у општини Апатин (у даљем тексту: цена)
коју је пружио, као и формулу за утврђивање цене услуге.
Члан 3.
Методологија се заснива на принципу стварних трошкова који подразумева обавезу приказивања
свих трошкова пружаоца насталих за пружену услугу из области социјалне заштите из надлежности
општине Апатин.
Принцип утврђивање цене услуге заснива се на стварним трошковима пружаоца који су настали
у претходних 12 месеци, рачунајући од почетка другог полугодишта календарске године која
претходи години у којој се утврђују цене.
Члан 4
Цена услуга које се пружају у локалној самоуправи утврђује се на основу структуре трошкова
услуге и процењеног капацитета услуге.
Трошкови услуга:
1. Трошкови радно ангажованог особља по пројекту (зараде на годишњем нивоу)
2. Путни трошкови, трошкови превоза корисника и трошкови исхране корисника
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3. Опрема,
материјални
трошкови,
набавка ситног инвентара у прибор за
канцеларију и набавку материјала за радионице
Цена услуге утврђује се према следећој
формули:
1. минималне нето зараде по радном часу,
2. трошкови превоза у месном јавном
саобраћају по радном дану,
3. месечни материјални трошкови, а
према следећој формули:
Цена сата услуге
= мин.нето зарада по радном часу
+ месечни материјални трошкови
____________________________________
трошкови превоза у месном јавном
саобраћају по радном дану
Члан 5
Структуру трошкова за услугу Помоћ у
кући чине:
- бруто зараде и накнаде зараде радника, те
осталих личних примања (накнада трошкова,
превоза у јавном саобраћају, накнада за
исхрану у току рада и регрес за годишњи
одмор) запослених у складу са Законом и
колективним уговорима;
- превоз у јавном саобраћају
- материјалних трошкова (трошкови
електричне и топлотне енергије, утрошак
горива и мазива за возило, одржавање
средстава рада, утрошак рада, заштитна
одећа и обућа, канцеларијски материјал, ПТТ
трошкови, лекарски ,санитарни прегледи,
издаци за стручно усавршавање као и средства
за хигијену и др.);
- средства за законом утврђене обавезе;
- амортизација у складу са законом.
Цена услуге Помоћ у кући формира се по
сату рада за процењени број корисника.
Члан 6
Структуру трошкова из члана 3. овог
правилника за услугу Дневни боравак за особе
за физичким инвалидитетом и интелектуалним
тешкоћама чине:
- бруто зараде и накнаде зараде радника, те
осталих личних примања (накнада трошкова,
превоза у јавном саобраћају, накнада за
исхрану у току рада и регрес за годишњи
одмор) запослених у складу са Законом и
колективним уговорима;
- превоз у јавном саобраћају
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- материјални трошкови (трошкови за
стручно усавршавање, трошкови лекарских и
санитарних уверења, трошкови енергентских
и комуналних услуга, услуга комуникације,
трошкови платног промета и банкарских
услуга; трошкови исхране корисника по
утврђеном јеловнику и нормативу и према
евиденцији о присутности корисника,
трошкови административног материјала,
материјала за одржавање чистоће и хигијене,
и материјала за радно ангажовање и осталих
материјала, трошкови текућег одржавања
зграда и опреме, утрошак горива и одржавања
возила за превоз корисника);
- средства за законом утврђене обавезе;
- амортизација у складу са законом.
Цена услуге Дневни боравак формира се на
месечном нивоу за 8 сати рада у току радних
дана.
Корисници Дневног боравка су ослобођени
трошкова услуге.
Члан 7
Структуру трошкова услуге Лични
пратилац детета чине:
- бруто зараде и накнаде зараде сарадника
– личних пратиоца, те осталих личних
примања (накнада трошкова, превоза у јавном
саобраћају, накнада за исхрану у току рада и
регрес за годишњи одмор) сарадника у складу
са Законом и колективним уговорима;
- превоз у јавном саобраћају
- материјални трошкови (трошкови
лекарских и санитарних уверења, трошкови
канцеларијског материјала, као и издаци за
стручно усавршавање)
- средстава за законом утврђене обавезе;
- амортизација у складу са законом.
Цена услуге Лични пратилац формира се
по сату рада за процењени број корисника.
Корисници Личног пратиоца су ослобођени
трошкова услуге.
Члан 8
Правилник се доставља Центру за
социјални рад, одабраном пружаоцу услуге,
Одељењу
за
општу
управу,друштвене
делатности и скупштинске послове, Одељењу
за привреду и финансије и архиви.
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Члан 9
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу
оппштине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-4/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.

44.
На основу члана 38. Закона о удружењима
(‘’Службени гласник РС’’, број 51/2009,
99/2011- и др. закон и 44/2018 - др. закон), члан
12. Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава из буџета општине Апатин
за финансирање програма од јавног интереса
које реализују удружења („Службени лист
општине Апатин“ бр. 23/2020) на предлог
Комисије број :9-3/2021-II од 10. фебруар 2021.
године, Општинско веће општине Апатин на
14. седници одржаној дана 25. фебруара 2021.
године, доноси
ОДЛУКУ
о расподели средстава за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења из
области социјалне заштите
на територији Општине Апатин у 2021.
години
I
УСВАЈА СЕ предлог Комисије за
спровођење конкурса за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног
интереса које реализују удружења из области
социјалне заштите на територији општине
Апатин у 2021. години и средства се додељују:
1.

Друштво за церебралну и дечију
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парализу,
за
пројекат
под
називом
‘’Финансирање рада друштва и подстицање
програма недостајућег дела средстава за
финансирање друштва од јавног интереса које
реализује друштво ЦДП у 2021 години’’ са
одобреним износом 100.000,00 динара
2. Удружење жена ‘’Ружа црвена’’ Апатин,
за пројекат под називом ‘’Насиље над женама
је злочин’’ са одобреним износом 100.000,00
динара
3. Удружење ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца општине Апатин,
за пројекат под називом ‘’Пружи разумевање
и помоћ’’ са одобреним износом 150.000,00
динара
4. УГ ‘’Бреза’’, за пројекат под називом
‘’Дневни центар за децу и омладину са
интелектуалним и телесним инвалидитетом“
са одобреним износом 4.815.211,93 динар
5. СУБНОР
општине
Апатин,
за
пројекат под називом ‘’Неговање традиција
народноослободилачких ратова Србије ‘’ са
одобреним износом 250.000,00 динара
6. УГ ‘’Бреза’’, за пројекат под називом
‘’Пружање подршке деци из социјално
осетљивих категорија кроз ангажовање
волонтера“ са одобреним износом 6.335.287,76
динар
7. Организација пензонера Апатин, за
пројекат под називом ‘’Хуманост без граница’’
са одобреним износом од 150.000,00 динара
8. Организација
резервних
војних
старешина, за пројекат под називом ‘’’’Програм
Организације резервних војних старешина
општине Апатин у 2021. години’’ са одобреним
износом од 70.000,00
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине
Апатин, Дубравка Кораћ, да у име општине
Апатин потпише уговоре о додели средстава
удружењима из тачке I ове одлуке.
III

STRANA 132

- BROJ 2

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-44/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН

II
У члану 3. Одлуке о буџету општине
Апатин за 2021. годину („Службени лист
општине Апатин“ број 23/2020), у групи конта
733 – Трансфери од других нивоа власти,
отвара се нова аналитика 733250 – Капитални
трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина,из извора 07 – Наменски
трансфери од других нивоа власти, у колонама
5 и 6 уноси се број: „98.046.820“.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

III

Радован Ђукић, с.р.

45.
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике
Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 33. Одлуке о буџету општине Апатин
за 2021. годину („Службени лист општине
Апатин“ број 23/2020), члана 69. став 1. тачка
2. Статута општине („Службени лист општине
Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.) и Уговора
o преносу средстава по јавном конкурсу за
финансирање и суфинансирање пројеката у
области саобраћајне инфраструктуре бр.:40437/2021-II, Општинско веће општине Апатин
на 14. седници одржаној дана 25. фебруара
2021. године, доноси

Укупни приходи и примања, као и укупни
расходи и издаци буџета општине Апатин за
2021. годину, увећавају се за 98.046.820 динара
и износе 183.766.820 динара у колони 5 и
1.307.126.820 динара у колони 6.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-44/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I
У члану 8. Одлуке о буџету општине Апатин
за 2021. годину („Службени лист општине
Апатин“ број 23/2020), Раздео 5: ОПШТИНСКА
УПРАВА, Програм 7: Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, функција 450:
Саобраћај, формира се нови пројекат шифра:
5001 „Реконструкција општинског пута од
Купусине ка Бачком Моноштору“, отвара
се нова апропријације 86/1, са економском
класификацијом 511 – Зграде и грађевински
објекти, извором финансирања 07 – Наменски
трансфери од других нивоа власти, а у колонама
10 и 11 уноси се број: „98.046.820“.
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46.
На основу члана 64. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016 и 88/2019) и члана 69. став 1. тачка 8.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020испр.), Општинско веће општине Апатин, на
14. седници одржаној дана 25. фебруара 2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Анализе пословања јавних
предузећа чији је оснивач Општина Апатин
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за период 1. јануар – 31. децембар 2020.
године
I
Усваја се Анализа пословања јавних
предузећа чији је оснивач Општина Апатин за
период 1. јануар – 31. децембар 2020. године (у
даљем тексту: Анализа) за следећа предузећа:
1. Јавно комунално предузеће ЈКП „Наш
дом“ Апатин
2. Јавно предузеће за управљање
путничким пристаништем и марином
„Апатин“ Апатин
II
Анализа је саставни део овог решења.
III
Ово
решење и Анализу доставити
Министарству привреде.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-45/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.

47.
На основу члана 81. Закона о буџетском
систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, - др. Закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,
72/2019 и 149/2020), члана 10. Правилника о
заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање
о систему финансијског управљања и контроле
у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр.
89/2019 и члана 69. став 1. тачка 5. и 26. Статута
општине Апатин (“Службени лист општине
Апатин”, број 1/2019 и 21/2020 - исправка)
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Општинско веће општине Апатин на 14.
седници одржаној дана 25. фебруара. 2021.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању радне групе
I
Образује се радна група за увођење и развој
система финансијског управљања и контроле
у општини Апатин и за доношење стратегије
управљања ризицима (у даљем тексту Радна
група).
II
Радна група се образује у следећем саставу:
1. Доц.Др Славољуб Штрбо – руководилац
Радне групе
2. дипл. правник Мане Шкорић –
координатор Радне групе
3. дипл.инж. грађев. Синиша Јовановић
– члан
4. дипл. економиста Нађа Палада – члан
III
Задатак Радне групе је да организационо
успостави систем финансијског управљања и
контроле, као свеобухватни систем интерних
контрола, који се спроводи политикама,
процедурама, упутствима и активностима, а
који треба да обезбеде разумно уверавање да
ће се утврђени циљеви остварити на правилан,
економичан, ефикасан и ефективан начин
кроз:
1) пословање у складу са прописима,
унутрашњим актима и уговорима;
2) потпуност, реалност и интегритет
финансијских и пословних извештаја;
3) добро финансијско управљање и
4) заштиту средстава и података
IV
Oвлашћује се Председник општине Апатин
да у складу са финансијским могућностима
одреди накнаду руководиоцу, координатору и
члановима Радне групе
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-46/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.
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управа општине Апатин, Програм 11:
Социјална и дечија заштита, ПА: Једнократне
помоћи и други облици помоћи, функција 070
– социјална помоћ угроженом становништву,
економска класификација 472 – Накнаде за
социјалну заштиту, позиција 29.
III
Одобрава се исплата средстава из
тачке I овог Решења на текући рачун
200-122980782-86.
IV

48.
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,
72/2019 и 149/2020), члана 14. Одлуке о буџету
општине Апатин за 2021. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 23/2020) и на основу
члана 69. став 1. тачка 11. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 1/2019 и 21/2020-испр.), Општинско веће
општине Апатин на 14. седници одржаној дана
25. фебруара 2021. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2021. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 23/2020), Раздео 5:
Општинска управа општине Апатин, Програм
15: Опште услуге локалне самоуправе, ПА:
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 – опште јавне
услуге некласификоване на другом месту,
економска класификација 499 – средства
резерве, позиција 59 – текућа буџетска резерва,
одобрава се коришћење средстава у износу од
155.000,00 динара, једнократна помоћ Марку
Јеремићу из Апатина, за трошкове ПЕТ/ЦТ
снимања у Осијеку.

О реализацији овог решења ће се старати
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-24/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.

49.
На основу члана 69. став 1. тачка 5. и 26.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, број 1/2019 и 21/2020 исправка), Општинско веће општине Апатин
на 14. седници одржаној дана 25. фебруара
2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК

II

I

Средства из тачке I овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска

Општина Апатин, као поверилац, ДАЈЕ
САГЛАСНОСТ за закључење Уговора
о
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преузимању дуга, који има дејство уговора о
приступању дуга, између INSERT DRUŠTVO
SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA PROIZVODNJU OBUĆE INSERT DOO
RUMA, Рума, Индустријаска 69 , као дужника
с једне стране и Еуромасив д.о.о Друштво за
производњу промет и услуге Апатин, Апатин,
Трг Ослобођења 9, као преузимаоца дуга с
друге стране, а ради наплате потраживања
општине Апатин по основу изворних јавних
прихода.
II
Уговором из тачке I овог закључка, између
дужника и презузимаоца дуга, регулисаће се
износи, рокови и начин плаћања дуга.
III
Овлашћује се Председник општине Апатин
да у име и за рачун општине потпише уговор
из тачке I овог закључка.
IV
Контролу спровођења овог закључка
и уговора вршиће Одељење за привреду
и финансије - Одсек за локалну пореску
администрацију.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-45/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.
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закон и 47/2018), и члана 69. став 1. тачка 8.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020испр.), Општинско веће општине Апатин, на
14. седници одржаној дана 25. фебруара 2021.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о степену
усклађености планираних и реализованих
активности јавних предузећа за период 1.
јануар – 31. децембар 2020. године
I
Усваја се Информација о степену
усклађености планираних и реализованих
активности за период 1. јануар – 31. децембар
2020. године (у даљем тексту: Информација) за
следећа предузећа:
1. Јавно комунално предузеће ЈКП „Наш
дом“ Апатин
2. Јавно предузеће за управљање
путничким пристаништем и марином
„Апатин“ Апатин
II
Информација је саставни део овог решења.
III
Ово решење и Информацију доставити
Министарству привреде.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-46/2021-III
Дана, 25. фебруар 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Радован Ђукић, с.р.

50.
На основу члана 64. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 46. став
1. тачка 5a. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Правилник о ближем уређењу
методологије формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу

129

Одлукa о расподели средстава за
финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног
интереса које реализују удружења
из области социјалне заштите на
територији Општине Апатин у
2021. години

131

Решењe
о
отварању
нове
апропријације у буџету општине
Апатин за 2021. годину

132

Решењe о усвајању Анализе
пословања јавних предузећа чији
је оснивач Општина Апатин за период 1. јануар – 31. децембар 2020.
године

133

Решењe о образовању радне групе за увођење и развој система
финансијског управљања и контроле у општини Апатин
Решење о одобравању средстава
из текуће буџетске резерве (Марко Јеремић из Апатина за потребе
лечења)

133

134

Закључак о давању сагласности на
закључење Уговора којим Еуромасив д.о.о. Друштво за производњу
промет и услуге Апатин, преузима дуг од стране Инсерт друштво
са ограниченом одговорношћу за
производњу обуће Инсерт Рума

134

Закључак о усвајању Информације
о степену усклађености планираних и реализованих
активности јавних предузећа за период 1.
јануар – 31. децембар 2020. године
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IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu,
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik:
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin.
Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 5150
primeraka. PRETPLATA: Godi{wa pretplata (akontacija) 1.500,00 dinara. Uplata se vr{i na ra~un broj: 840-420845-48;
Naziv ra~una: Evidentni ra~un Op{tinske uprave, sa naznakom za Slu`beni list op{tine".
"

