
 
          Na osnovu člana 7 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 
(„Sl.list  CG“, br.  52/14,76/15,83/16,92/17),  člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Sl.list  CG“, br.  02/18), člana 46 stav 1 tačka 2 Statuta opštine Bijelo Polje 
(„Sl.list CG – opštinski propisi“ br.19/18), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj 
10 i 11.12.2018. godine donijela je  
 
 

ODLUKU 
o obezbje đenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupš tini opštine Bijelo 

Polje za pokri će troškova kancelarijskog prostora 
 
 

Član 1  
            Ovom Odlukom dodjeljuju se dodatna finansijska sredstva iz budžeta Opštine, 
klubovima odbornika koji imaju odbornike u Skupštini opštine Bijelo Polje, radi pokrića 
troškova obezbjeđenja kancelarijskog prostora ra rad klubova odbornika, a ukoliko Služba za 
zajedničke poslove nije u mogućnosti da obezbjedi adekvatne prostorije. 
 

 
Član 2 

           Klubu odbornika koji ima do 3 odbornika, određuje se visina mjesečne naknade u 
iznosu od 200 € mjesečno za pokriće troškova iz člana 1 ove Odluke. 
           Klubu odbornika koji ima od 4 do 6 odbornika, određuje se visina mjesečne naknade u 
iznosu od 300 € mjesečno za pokriće troškova iz člana 1 ove Odluke. 
          Klubu odbornika koji ima više od 6 odbornika, određuje se visina mjesečne naknade u 
iznosu od 500 € mjesečno za pokriće troškova iz člana 1 ove Odluke. 
 

Član 3 
          Obračun i isplatu visine naknade za pokriće trokova iz člana 2 ove Odluke, vrši organ 
lokale uprave nadležan za poslove finansija svakog mjeseca do 5. u mjesecu za prethodni 
mjesec.   
 

Član 4 
          Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Zaključak o obezbjeđenju 
dodatnih sredstava klubovima za pokriće troškova obezbjeđenja kancelarijskog prostora br. 
02-4690 od 17.07.2009.godine. 
 
 

Član 5 
         Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu CG - Opštinski 
propisi." 
 
 
Broj:02-11472 
Bijelo Polje, 11.12. 2018. godine  
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