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Бесплатан примерак

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014- др.закон) и члана 72. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013-пречишћени текст), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној
дана 24.10.2014.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава Буџета општине Алексинац на
име трошкова репрезентације, од стране носилаца функција у органима општине Алексинац и овлашћених
службених лица Општинске управе, а посебно:
-дефинисање трошкова репрезентације,
-овлашћење појединих лица у вези са коришћењем средстава на име трошкова репрезентације,
-утврђивање износа дозвољених средстава на име трoшкова репрезентације,
-начин контроле спровођења одредаба овог Правилника у вези са употребом средстава на име
трoшкова репрезентације.
Члан 2.
Под трошковима репрезентације, у смислу овог Правилника подразумевају се:
-угоститељске услуге и други тршкови учињени поводом, обележавања значајних датума, празника,
јубилеја и у другим сличним случајевима,
-угоститељске услуге унутар и ван институција општине Алексинац учињене у сврху одржавања
службених састанака, седница, конференција и семинара и у другим манифестацијама,
-коришћење услуга кафе кухиње и
-остале намене које имају карактер репрезентације.
Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за плаћање
трошкова 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, 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 3.
Право да користе средства репрезентације (у даљем тексту: корисник репрезентације) имају:
-Председник општине,
-Заменик/помоћник председника општине,
-Председник Скупштине општине,
-Заменик председника Скупштине,
-Начелник Општинске управе ,
-Секретар Скупштине,
-Руководиоци одељења Општинске управе,
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-друга лица која у писменој форми овласти председник општине а за запослене у општинској управи
начелник Општинске управе.
Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава
репрезентације.
Члан 4.
Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације може се користити до висине која се
планира Одлуком о буџету.
Члан 5.
Корисник репрезентације дужан је да читко потпише рачун о коришћеној репрезентацији.
Члан 6.
Сви рачуни и друга документа која нису у складу са овим Правилником падају на терет потписника
рачуна.
Члан 7.
Одељење за финансије води евиденцију искоришћених износа репрезентације на основу примљених
докумената.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01Број: 02-143
У Алексинцу, 24.10.2014.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 72. тачка 18.Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013-пречишћени текст), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној
дана 24.10.2014.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОКЛОНИМА СА ПРОТОКОЛАРНОМ НАМЕНОМ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се питања у вези са коришћењем средстава на име трошкова давања
поклона, а посебно:
- шта се сматра поклоном,
- овлашћење појединих лица у вези са коришћењем средстава на име трошкова давања поклона,
- начин чувања примљених протоколарних и пригодних поклона,
- начин контроле спровођења одредаба овог Правилника у вези са коришћењем средстава на име
трошкова давања поклона.
Члан 2.
Под поклоном у смислу овог Правилника сматрају се протоколарни и пригодни поклони.
Протоколарни поклон је поклон који овлашћено лице даје међународном и домаћем органу или
организацији, домаћем или страном правном лицу односно њиховим представницима приликом пријема,
службене посете, гостовања или у другим сличним околностима.
Пригодни поклони се уручују у приликама када људи традиционално размењују дарове.
За изузетна достигнућа и резултате остварене у науци, култури, уметности, спорту и другим
облицима живота и рада, поводом обележавања значајних јубилеја и у другим свечаним приликама, када је
то од посебног значаја за општину Алексинац, појединцима и институцијама могу се поклањати
протоколарни и пригодни поклони.
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Члан 3.
Право на давање поклона имају (овлашћена лица):
-Председник општине,
-Заменик/помоћник председника општине,
-Председник Скупштине општине,
-Заменик председника Скупштине,
-Начелник Општинске управе ,
-Секретар Скупштине,
-Руководиоци одељења Општинске управе,
Право на давање поклона могу имати и остала изабрана, постављена и запослена лица на основу
овлашћења лица из става 1.овог члана.
Члан 4.
Председник општине и остали представници општине Алексинац могу приликом званичних посета
и службених путовања примати протоколарне и пригодне поклоне , у складу са законом, чија вредност не
прелази 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, односно пригодне
поклоне чија укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ од једне просечне
месечне зараде, без пореза и доприноса у Републици Србији.
Примљени протоколарни и пригодни поклони чувају се у просторијама општине Алексинац.
Члан 5.
Трошкови на име давања поклона могу се користити само у циљу стицања угледа, унапређења
пословања Општинске управе и локалне самоуправе.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01 Број: 02-144
У Алексинцу, 24.10.2014.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.

На основу чл.15 ст.1. тач.10 и чл.72.тач.15.и тач.18.Статута општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“ бр.8/08 и 7/13-пречишћен текст), Општинско веће општине Алексинац на седници
одржаној дана 24.10. 2014. године, донелo је
ОДЛУКУ
О УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ У РАЗВОЈНОМ ПРОГРАМУ
„ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС“
Члан 1.
Општина Алексинац је сагласна да учествује развојним пројектима у програму „Европски
ПРОГРЕС“, који спроводе Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Сектор за
уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније при Министарству финансија Владе
Републике Србије, а финансирају Европска Унија и Влада Швајцарске.
Програм ће допринети одрживом развоју недовољно развијених подручја, кроз јачање локалног
управљања, стварања повољне средине за развој инфраструктуре и привреде, побољшање спровођења
социјалне инклузије и политике запошљавања.
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Члан 2.
Општина Алексинац ће у складу са стратешким документима општине и у складу са буџетом
општине Алексинац, дефинисати приоритете и припремити одговарајуће предлоге пројеката којима ће
конкурисати за бесповратна средства, утврдиће се људски и финансијски ресурси за припрему и
имплементацију пројеката, идентификоваће се носциоци активности и дистрибуција одговорности.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Алексинац да посебним актом образује и именује координатора
и чланове Пројектног тима за припрему пројеката и учешће у Програму „Европски ПРОГРЕС“, из редова
запослених у Општинској управи општине Алексинац и јавних предузећа и установа чији је оснивач
општина Алексинац, a чије је учешће и ангажовање неопходно ради извршења задатака из чл.2 ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Алексинац“.
II/01 Број: 011-104
У Алексинцу, дана 24.10.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Ненад Станковић, с.р.
САДРЖАЈ
Рег.бр.
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.:
018/804-711, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина
општине Алексинац.

