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1 
На основу члана 32 Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине 

Прокупље“ број 15/12), Општинско веће Општине Прокупље  на седници одржаној 

13.02.2014. године донело је: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНТИНУИРАНЕ 

ЕДУКАЦИЈЕ ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ИЗАБРАНА И 

ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ 

 

Члан 1. 

       Овим правилником утврђује се врста, програми, начин и поступак и дужина 

трајања континуиране едукације, лица и службе које могу спроводити поступак 

континуиране едукације, критеријуми на основу којих се врши избор програма 

континуиране едукације, као и друга питања од значаја за спровођење 

континуиране едукације за запослене у државним органима, као и изабрана и 

постављена лица. 

Члан 2. 

Запослени у Општинској управи, као и изабрана и постављена лица у 

општини Прокупље имају право и дужност да у току рада стално прате развој 

области у којој обављају своју делатност и која им је поверена Актом о 

систематизацији радних места. Запослени у државним органима , као и изабрана и 

постављена лица дужна су да се у току радног односа стручно усавршавају и да 

учествују у свим облицима стручног усавршавања који се организују за јединице 

локалне самоуправе, односно на које се запослени, изабрана и постављена лица 

упућују. 

Члан 3. 

Континуирана едукација подразумева: 
1. Учешће на стручним скуповима 

2. Учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације 
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Члан 4. 

Заослени у Општинској управи, као и изабрана и постављена лица у 

општини Прокупље се могу стручно усавршавати кроз различите врсте 

континуиране едукације: учешћем на семинарима, учешћем на стручним 

састанцима, учешћем на курсевима, учешће на интерним предавањима које могу 

организовати руководиоци управа/одељења. 

Члан 5. 

Процену квалитета програма континуиране едукације врши Руководилац 

одељења, шефови служби уз сагласност Начелника Општинске управе. Приликом 

процене квалитета програма континуиране едукације  и упућивања запослених у 

Општинској управи и изабраних и постављених лица у општини Прокупље, 

дефинише се испуњеност следећих услова: 
1. Програм доноси усавршавању знања, вештине и стручност полазника 

2. Програм се заснива на најновијим знањима и законској регулативи струке 

3. Програм обрађује теме од већег и важног значаја за струку 

4. Програм доприноси унапређењу квалитета струке и знањима и вештинама 

запослених, изабраних и постављених лица у општини Прокупље 

5. Да је орагнизатор програма обезбедио техничке услове за успешно спровођење 

програма континуиране едукације, да је обезбедио систем евиденције присутних, 

систем провере знања (за курсеве и семинаре) и систем евалуације програма. 

Овим Правилником се дефинише обавеза организатора програма 

континуиране едукације да извести јединицу локалне самоуправе, а на њен 

захтев, о присутности упућених запослених, изабраних и постављених лица, са 

њиховим листама евалуације и резултатима провере знања - уколико су вршена. 

По завршетку Програма континуиране едукације упућена запослена, 

изабрана и постављена лица су дужна да о новим сазнањима и вештинама које 

су стекли, сачине Извештај са континуиране едукације и о томе одрже састанак 

са свим запосленима у оквиру  Одељења и стечена  знања пренесу на све 

запослене у  Одељењу.  О одржаноном тематском састанку сачињава се 

Записник  са потписима свих присутних.  

Члан 6. 

Обавезују се Руководиоци одељења, шефови служби, да у складу са 

Правилником утврде износ неопходних новчаних  средстава на годишњем 

нивоу за потребе континуиране едукације, имајући у виду да се прописује 

присуство Програмима континуиране едукације најмање 4 (четри) пута 

годишње.  

Утврђене износе новчаних средстава у писаном облику доставити 

Финансијској служби, пре израде Нацрта Одлуке о буџету за наредну годину. 

Члан 7. 

Овим Правилником се прописује да се стручно усавршавање, 

присуствовањем програмима континуиране едукације, и Извештавања о 

усвојеним знањима и вештинама уписује у Радни лист запослених  и доприноси 

оцењивању које се врши једанпут годишње. 
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Члан 8. 

Овим Правилником се дефинише тежа повреда радне обавезе и дужности 

уколико запослени, изабрана и постављена лица одбију стручно усавршавање 

на која се упућују. 

      Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу Општине Прокупље. 

 

Број:06-5/2014-02                                                        Председник Општинског већа 

У 13.02.2014. године                                                       Др Љубиша Ђурковић с.р. 
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2 
На основу члана 32 Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Прокупље“ 

број 15/12), Општинско веће Општине Прокупље  на седници одржаној 13.02.2014. године 

донело је: 

 

ПРАВИЛНИК 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

У ОПШТИНИ  ПРОКУПЉЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за 

репрезентацију за кориснике буџета и јавна предузећа чији је оснивач Општина Прокупље 

(у даљем тексту: корисници буџета). 

 

Члан 2. 

Средства за репрезентацију планирају се годишње, буџетом и финансијским 

планом корисника буџета.  

 

Члан 3. 

У оквиру укупног износа средстава, месечно се прате и планирају износи по 

корисницима права на репрезентацију, у складу са овим Правилником, према утврђеним 

наменама коришћења средстава за репрезентацију. 

Планирањем и праћењем трошкова репрезентације обезбеђује се рационално и 

домаћинско понашање у трошењу средстава за ове намене. 

 

Члан 4. 

Контролу утрошка средстава за репрезентацију врши Општинско веће приликом 

разматрања периодичних извештаја о остваривању финансијског плана и годишњег 

финансијског извештаја  о остваривању усвојених финансијских планова корисника 

буџета. 

 

Члан 5. 

Средства за репрезентацију користе се, по правилу, за намене у земљи, а изузетно и 

у иностранству. 

Средства за репрезентацију могу да се користе у иностранству под условом да је 

њихово коришћење одобрено решењем Општинског већа о одобравању службеног пута у 

иностранство.  

 

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 

– набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и 

пословање корисника буџета 

– коришћење услуга кафе кухиња/бифеа и 

– остале намене које имају карактер репрезентације. 
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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: 

а) у Општини  Прокупље: 

 1. председник општине  

 2. председник Скупштине општине и 

 3. начелник Општинске управе 

   

Председник општине доноси план репрезентације којим ближе уређује износ 

репрезентације и динамику коришћења репрезентације за кориснике репрезентације у 

зависности од расположивих средстава у буџету и остварења прихода.  

 

б) остали корисници буџета: 

 1. председник НО 

2. директор 

 2. друга лица која у писаној форми овласти директор 

Директор доноси план репрезентације којим ближе уређује износ репрезентације и 

динамику коришћења репрезентације за кориснике репрезентације у зависности од 

расположивих средстава у финансијском плану и остварења прихода. 

 

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 председника општине 

односно директора 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: 



14. фебруар 2014                          Службени лист Општине Прокупље             Број: 2   страна   6 

 

– новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање 

корисника буџета, 

– поклона поводом обележавања јубилеја и важних пословних догађаја за 

општину Прокупље и буџетског корисника и 

– осталих пригодних поклона поводом значајних датума за општину Прокупље и 

буџетског корисника. 

 

Набавку пригодних поклона, по правилу, организује начелник Општинске управе, 

односно директор буџетског корисника, у погледу врсте, намене и броја поклона, као и 

планираног рока уручивања поклона. 

Изузетно, по овлашћењу председника општине односно директора корисника буџета, 

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 буџета.  

Председник општине, начелник Општинске управе, односно директор корисника 

буџета, својим актом утврђује месечне лимите корисницима из члана 7. овог Правилника, у 

износу до кога имају право на коришћење услуга кафе кухиње/бифеа. 

 

Члан 11. 

Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду позивница, 

честитки, промотивних и других сличних материјала, као и за друге намене које се 

уобичајено сматрају трошковима репрезентације. 

 

Члан 12. 

Председник општине, односно директор корисника буџета, овлашћен је да, у 

сваком конкретном случају, налаже и одобрава трошење средстава репрезентације у складу 

са овим Правилником. 

Изузетно, у случају да корисник репрезентације прекорачи одобрени износ 

репрезентације, а  Председник општине, односно директор корисника буџета накнадно, 

писмено, не одобри репрезентацију у пуном износу насталих трошкова, корисник 

репрезентације је дужан да накнади разлику између остварених и одобрених износа 

трошкова репрезентације, најкасније приликом наредне исплате зараде, односно накнаде, 

после утврђивања ове обавезе.  

Корисници репрезентације из члана 7. овог Правилника, могу у року од три дана по 

пријему извештаја  из члана 13. став 3. овог Правилника,  поднети захтев председнику 

општине односно директору корисника буџета за признавање трошкова који по члану 12. 

став 2 овог Правилника  падају на њихов терет, са образложењем разлога прекорачења. 

Одлука председника општине, односно директора корисника буџета, по захтеву из 

става 3. овог члана је коначна. 

 

Члан 13. 

Рачуне који се односе на репрезентацију контролише корисник репрезентације и 

потврђује њихову тачност, а  потом председник општине, начелник Општинске управе и 

директор корисника буџета исте оверава  за плаћање. 

Служба за финансије корисника буџета води евиденцију искоришћених износа 

репрезентације на основу примљених докумената. 
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На основу евиденција из ст. 1. и 2. овог члана, Служба за финансије корисника 

буџета саставља месечни извештај о трошковима репрезентације, у складу са одредбама 

овог правилника и доставља га Председнику општине и директору корисника буџета. 

 

Члан 14. 

Овај Правилник се доставља свим корисницима буџета, који су дужни да донесу 

одговатрајућа акта на основу овог Правилника, у року од 15 дана од дана ступања на снагу 

овог Правилника. 

 

Члан 15. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

коришћењу средстава репрезентације у Општинској управи Општине Прокупље 

(„Службени лист Општине Прокупље“ број 16/13). 

 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

листу Општине  Прокупље. 

 

 

 

Бр.  06-5/14-02 

У  Прокупљу,   13.02.2014. године 

 

 

                                                             Председник Општинског већа 

   

       Др Љубиша Ђурковић с.р. 
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3 
На основу члана 32 Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Прокупље“ број 

15/12), Општинско веће Општине Прокупље  на седници одржаној 13.02.2014. године донело 

је: 

                                                               П Р А В И Л Н И К 

                                       о поклонима са протоколарном наменом 

 

 

                                                                     Члан 1. 

           Овим Правилником уређује се начин коришћења поклона са протоколарном наменом 

које представници Општине поклањају приликом званичних и службених посета, као и 

поступак набавке протоколатних поклона и начин чувања примљених протоколарних поклона. 

            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 Прокупље  појединцима и 

институцијама могу се поклањати протоколарни поклони. 

 

                                                                      Члан 2. 

             Протоколарни поклони су, по правилу, поклони-сувенири који представљају симболе и 

културне, историјске, традиционалне, туристичке, економске и друге каректаристике  Општине  

Прокупље, као што су: керамика, домаће рукотворине израђене од дрвета или других 

природних материјала, квалитетне ракије и слично. 

              Изузетно, појединцима за постигнуте резултате се могу поклањати ствари које имају 

већу вредност од поклона-сувенира, као што су уметничка дела уметника са овог подручја, 

златни накит, сатови и слични поклони. 

 

                                                                        Члан 3. 

               Протоколарне поклоне може да поклања Председник Општине  или лице које он 

овласти да представља Општину Прокупље. 

 

                                                                         Члан 4. 

                Председник Општине  и представници Општине Прокупље могу приликом званичних 

посета и службених сусрета примати протоколарне поклоне. 

               Примљени протоколарни поклони чувају се у просторијама Општине Прокупље. 

 

                                                                          Члан 5. 

                Кабинет Председника Општине предлаже набавку протоколарних поклона, на основу 

претходног договора са Председником или лицем које он одреди, о врсти и  количини поклона. 

                Лице задужено за протокол води евиденцију  о поклонима који се поклањају и 

евиденцију о примљеним протоколарним поклонима. 

                 Евиденција посебно садржи: врсту поклона, датум пријема или уручења, име 

поклонодавца и поклоно примца, вредност уколико је могуће проценити, и друге податке који 

могу бити од значаја. 

                 Евиденција о поклонима који се поклањају води се без обзира на њихову вредност. 
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                                                                          Члан 6. 

                 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

Општине Прокупље. 

 

 

 

 

 

          

 

У Прокупљу , 13.02.2014. године 

бр.  06-5/14-02 

                                                                                          Председник Општинског Већа 

 

          Др Љубиша Ђурковић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. фебруар 2014                          Службени лист Општине Прокупље             Број: 2   страна   10 

 

4 
На основу члана 32 Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Прокупље“ број 

15/12), Општинско веће Општине Прокупље  на седници одржаној 13.02.2014. године донело 

је: 

  

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин и услови коришћења службених возила код Општинске 

управе Прокупље  (у даљем тексту: корисник буџетских средстава).  

   

 

КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

Члан 2. 

Службеним возилом у смислу овог правилника сматра се моторно возило у  власништву 

корисника буџетских средстава, односно друго службено возило на коме постоји право 

коришћења корисника буџетских средстава по другом правном основу и за чије управљање је 

потребно поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.   

 

Члан 3. 

Службена возила корисника буџетских средстава могу да користе сви запослени ради 

обављања послова радног места на која су распоређени.  

Под коришћењем службеног возила у смислу овог правилника подразумева се  вожња возилом 

ради обављања послова, од стране возача или запосленог који има возачку дозволу „Б“ 

категорије или другог запосленог који се налази у возилу.   

У случају из предходног става налог за управљање возилом издаје се возачу или запосленом 

који самостално користи возило.  

 

Члан 4. 

Запослени из члана 3. став 2. овог правилника користе службена возила уз претходно издато 

одобрење од стране руководиоца надлежног органа.   

Уколико се на службени пут упућују два или више запослених који испуњавају услове из 

предходног става, налог за управљање возилом издаје се једном од њих, с тим да у току 

путовања и остали запослени могу управљати возилом у присуству запосленог коме је налог 

издат и уз његову предходну сагласност.   

 

Планирање коришћења службених возила 

 

Члан 5. 

Руководиоци одељењаа  корисника буџетских средстава су дужни да у току радне недеље,  а 

најкасније до четвртка запосленом задуженом за планирање коришћења службених возила 

доставе план путовања за наредну недељу.  

Запослени задужен за планирање коришћења службених возила на основу  добијених 

извештаја сачињава план. Уколико није могуће у целини испунити предложене планове за 

потребе свих организационих јединица, на основу  консултација са предлагачима биће 

објављен коначан распоред коришћења возила најкасније до петка за наредну недељу.  
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У случају да у току недеље за коју је сачињен план из предходног става неко путовање буде 

отказано запослени који је планиран за коришћење службеног возила одмах ће обавестити 

запосленог задуженог за планирање коришћења службених возила.  

За путовања која нису могла бити планирана приликом израде плана за текућу  недељу, 

запослени задужен за планирање коришћења службених возила обезбедиће возило уколико за 

то постоје техничке могућности.  

Члан 6. 

Приликом израде недељног плана запослени задужен за планирање коришћења  возила 

настојаће да сваког дана обезбеди једно возило које ће се користити за потребе обављања 

послова на територији  општине Прокупље, односно као резервно возило  у случају квара 

возила планираног за путовање ван територије општине Прокупље. 

Уколико није могуће са расположивим бројем возила испунити планове коришћења службених 

возила, запослени задужен за планирање коришћења службених возила предложиће 

коришћење приватног возила за запослене који су обавезни да  закључе посебан уговор у 

смислу одредаба Правилника о раду корисника буџетских средстава.  

 

Члан 7. 

Овим Правилником се утврђује да је Председнику Општине   стално на располагању једно 

службено возило са возачем.    

Службено возило из претходног става може се користити на начин као и остала службена 

возила на основу посебног одобрења директора.   

 

Техничка исправност возила 

 

Члан 8. 

О техничкој исправности службених возила у власништву корисника буџетских средстава 

стара се посебно задужени запослени који је распоређен на радно место „возача 1“ и који је 

одговоран за адекватну контролу и примену општих норматива прописаних за  утврђивање  

техничке исправности моторних путничких возила.  

Члан 9. 

Запослени из члана 8. дужан је да се стара посебно о:  

1. Благовременом обављању редовних техничких прегледа и регистрацији возила;  

2. Осигурању (обавезно и каско);  

3. Естетском изгледу и хигијени возила;  

4. Редовном сервисирању према упутствима произвођача возила;  

5. Стању уља у мотору, мењачу и серво управљачу;  

6. Благовременој замени и стању пнеуматика;  

7. Обезбеђењу неопходне опреме у возилу према одредбама ЗОБС2а (прва помоћ, 

троугао, сијалице, сајла за вучу, ланци).  

Запослени из члана 8. дужан је да провери наводе о уоченим неисправностима на службеном 

возилу из налога за управљање возилом запослених који су предходно  управљали тим 

возилом.  
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Путни налог за управљање возилом 

 

Члан 10. 

Путни налог се издаје на прописаном обрасцу који обавезно садржи следеће елементе:  

1. назив имаоца возила и адресу седишта,  

2. марку и тип возила,  

3. регистарску ознаку возила,  

4. личне податке о лицу које управља возилом,  

5. категорију возачке дозволе лица које управља возилом са назнаком броја и МУП-а који 

је издао,  

6. релацију за коју се издаје и датум када се вожња извршава,  

7. оверу овлашћеног лица код корисника буџетских средстава да је возило технички 

исправно за употребу,  

8. печат и датум издавања налога.  

  

Обавезе запосленог коме је издат налог за управљање возилом 

 

Члан 11. 

 Запослени коме је издат путни налог је дужан:  

1. да се увери да је налог попуњен у свему на начин из члана 10. овог правилника,  

2. да пре почетка вожње изврши визуелни преглед возила и да о евентуално       уоченим 

оштећењима одмах обавести лице које је потврдило техничку исправност  

3. да својим потписом пре почетка вожње потврди да је возило примио без оштећења, 

односно да на њему нема оштећења која су предходно већ  евидентирана,  

4. да пре почетка вожње упише време преузимања возила и датум, стање на  

  километар сату, као и да на исти начин поступи приликом враћања возила,  

5. да по завршетку вожње упише све евентуалне уочене недостатке као и оштећења 

настала током вожње.  

  

Примопредаја возила 

 

Члан 12. 

 Возило се може задужити и раздужити у току радног времена корисника буџетских средстава 

у времену од 8,00 до 16, 30 часова код запосленог задуженог за техничку исправност возила.  

Ако је почетак путовања планиран пре 8,00 часова, запослени коме је издат  налог за 

управљање возилом дужан је да задужи возило до 16,30 часова предходног дана.  

Уколико се путовање заврши у току радног времена запослени коме је издат  налог за 

управљање возилом дужан је да исто одмах раздужи.  

Уколико се путовање заврши по истеку радног времена запослени коме је издат налог за 

управљање возилом дужан је да исто раздужи наредног радног дана у 8,30 часова до ког 

времена је одговоран за возило без обзира на то где је исто паркирано.  

Запослени који поседује налоге за управљање возилом за два или више дана  по  реду 

раздужиће возило по завршетку последњег дана за који му је издат налог за управљање тим 

возилом.     

 

Члан 13. 

Примопредаја возила се по правилу обавља испред седишта корисника буџетских средстава са  

запосленим задуженим за техничку исправност возила, који оверава  да  је  возило  враћено  у  

стању назначеном у налогу.  

Уколико је због обављања послова неопходно примопредају извршити ван времена из члана 

12.  став 1, ради омогућавања другом запосленом да започне  службено  путовање, 
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примопредаја ће се обавити на месту и у време које ти запослени споразумно договоре, а 

запослени који преузима возило ће оверити да је исто примио у време и у стању назначеном у 

налогу.     

Примопредаја је завршена предајом кључева запосленом задуженом за техничку исправност 

возила, односно запосленом који започиње управљање возилом по другом путном налогу.  

  

Обрачун потрошње горива и трошкова одржавања возила 

 

Члан 14. 

Возило се задужује и раздужује са пуним резервоаром. Приликом примопредаје посебно се 

констатује стање горива у резервоару.  

 

 

 

Члан 15. 

Запослени коме је издат налог за управљање возилом задужује се картицом или готов новац 

преко благајне, а на основу поднетог и овереног захтева.  

За купљено гориво запослени који управља возилом обавезно узима рачун и фискални исечак, 

који прилаже уз налог за управљање возилом. 

 

     Члан 16 

Корисник буџетских средстава за свако појединачно возило посебно утврђује стандард 

потрошње горива на основу техничких карактеристика возила и његове старости.   

За свакти тип службеног возила у власништву корисника буџетских средстава, потрошња 

погонског горива на пређених 100 км може износити највише: 

 

Ред.бр. Пун назив 

возила 

Снага 

мотора 

Годиште 

возила 

Стандардна 

потрошња у 

литрама на 

100 КМ 

Остварена 

потрошња 

у литрама 

на 100 КМ 

Потрошња  

преко 

нормиране 

у литрама 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Диспечер (или друго овлашћено лице) води дневну евиденцију превоза свих лица који користе 

службена возила корисника буџетских средстава.  

Потрошњу горива преко норматива из става 1. овог члана, накнађује возач који је возио 

конкретно возило, а у случају да су га возила више возача, сразмерно пређеним километрима у 

укупној километражи. 

Обрачун за накнаду више потрошеног горива врши се месечно, а запослени сам на благајни 

уплаћује више потрошенои гориво, по цени која је важила у моменту прекорачења. 
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Трошкови одржавања возила 

 

 

 

Члан 18. 

 Обрачунска служба је дужна да прати и анализира трошкове одржавања возила на основу 

којих у годишњем извештају даје мишљење о економској исплативости експлоатације возила и 

набавци нових.    

  

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ КВАРА, ОШТЕЋЕЊА И КРАЂЕ ВОЗИЛА 

 

Квар на возилу 

 

Члан 19. 

Под кваром на возилу подразумева се свака техничка неисправност настала током употребе, а 

која у већој или мањој мери утиче на даље безбедно управљање.  

Члан 20. 

У  случају лакших кварова, који не утичу на даље безбедно  управљање  возилом  нити на 

проузроковање других штетних последица на возилу, запослени  који  поседује налог за 

управљање тим возилом затражиће поправку у најближем  овлашћеном сервису, или ће 

наставити вожњу, а  приликом примопредаје посебно  уписати и нагласити запосленом 

задуженом за техничку исправност возила о врсти квара који је уочен.  

 

Члан 21. 

 У случају тежих кварова који утичу на даље безбедно управљање возилом или на  

проузроковање других штетних последица на возилу, запослени који поседује налог  за 

управљање тим возилом затражиће поправку у најближем овлашћеном сервису, а ако то није 

могуће одмах ће обавестити запосленог задуженог за техничку исправност возила.  

У случају из предходног става запослени задужен за техничку исправност ће преузети возило и 

организовати поправку возила на лицу места, односно ангажовати  шлеп службу ради превоза 

возила до овлашћеног сервиса. Уколико није могуће  да  запослени  задужен  за техничку 

исправност возила у краћем временском року преузме возило, са запосленим који поседује 

налог за управљање возилом договориће се о даљем предузимању радњи.  

  

Оштећење возила 

 

Члан 22. 

Под оштећењем возила у смислу овог Правилника подразумева се оштећење  настало 

механичким путем на каросерији или унутрашњости возила.  

 

Члан 23. 

Ако је до оштећења дошло приликом употребе у саобраћају (судар возила) запослени који је 

управљао возилом дужан је да без одлагања позове полицију ради сачињавања записника на 

лицу места, као и да о томе одмах обавести запосленог задуженог за техничку исправност 

возила, који ће уколико је могуће присуствовати увиђају.  

 

Члан 24. 

У случају да до оштећења дође за време док се возило налази у стању  мировања, без 

присуства запосленог коме је издат налог за управљање (оштећење од стране НН лица), исти 

ће контактирати запосленог за техничку исправност возила и у зависности од врсте и степена 
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насталог оштећења одлучити да ли  је потребно позивање полиције ради сачињавања 

записника о оштећењу возила.   

Уколико је до оштећења за које се утврди да је потребно позвати полицију дошло на 

територији Општине Прокупље, запослени задужен за техничку исправност ће присуствовати 

сачињавању записника.  

  

 

Крађа возила 

 

Члан 25. 

У случају крађе возила запослени који је задужио возило дужан је да одмах по утврђивању 

крађе обавести запосленог задуженог за техничку  исправност  возила  и оде у најближу 

станицу полиције ради подношења кривичне пријаве против НН лица.  

 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 26. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину коришћења 

службених аутомобила и утврђивању накнада за службено путовање („Службени лист 

Општине Прокупље“ број 14/12) 

 

Члан 27. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине 

Прокупље. 

 

 

 

 

 

бр.  06-5/14-02 

У  Прокупљу,   13.02.2014. године 

 

Председник Општинског већа 

        

             Др Љубиша Ђурковић с.р. 

   

  

 

 
 

 

 

 

 



14. фебруар 2014                          Службени лист Општине Прокупље             Број: 2   страна   16 

 

 

5 
На основу  члана 81 Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/2009, 

73/2010, 101/2010 и 101/2011) и члана 32 Одлуке о Општинском већу („Службени лист 

Општине Прокупље“ број 15/12), Општинско веће Општине Прокупље  на седници одржаној 

13.02.2014. године донело је: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  УВОЂЕЊУ  ПРОЦЕДУРЕ  ЗА  ПЛАЋАЊЕ  РАЧУНА  

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ПРОКУПЉЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим  Правилником утврђује се процедура за плаћање рачуна у Општинској управи 

општине Прокупље, којим се одређују лица, радње и рокови у поступку плаћања рачуна. 

 

Члан 2. 

 

Сви приспели рачуни евидентирају се у Доставној књизи у Одељењу за општу управу-

Служба писарнице и архиве (пријемна канцеларија), те  преко Интерне доставне књиге истог 

дана, достављају се Одељењу за привреду и финансије – Финансијској служби -радно место: 

ликвидатор, који врши контролу приспелих рачуна, заводи их у Улазну књигу рачуна и врши  

следећу контролу: 

- проверу тачности уписаних износа и рачуноводствених операција 

- проверу пратеће документације – уговора, извештаја о извршеном послу, отпремница, 

пријемница, записника о обављеној услузи и сл. 

 

   Након обављене контроле, лице на радном месту: ликвидатор, потписом потврђује 

исправност горе наведених контрола и доставља рачуне Шефу службе за јавне набавке. 

 

Члан 3. 

 

   Шеф службе за јавне набавке врши интерну контролу: 

 

-  усклађеност рачуна са спроведеним јавним набавкама, 

      - контролу законитости, односно да ли је пословна промена заснована на закону, другим 

прописима и актима донетим на основу закона, 

      - контролу пратеће документације - програма, пројекта, уговора, инвестиционе 

документације, извештаја о извршеном послу, отпремница, пријемница, записника о обављеној 

услузи и сл., 

          Ова контрола је суштинска контрола или тзв. “контрола истинитости”, јер се њом 

потврђује да је купљено добро заиста примљено, да је уговорена услуга заиста извршена и сл., 

а обавезно мора бити потврђена одговарајућом документацијом (отпремница, 

пријемница,извештај, записник и др.). 
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Члан 4. 

 

Након извршене интерне контроле од стране Шефа службе за јавне набавке, рачуни за 

плаћање се достављају на контролу и потпис Начелнику Општинске  управе, Председнику 

Општине, заменику Председнике Општине или Председнику скупштине (у даљем тексту 

функционери). Потписом функционера потврђује се настала обавеза. Потписивањем од стране 

ликвидатора, шефа за јавне набавке и функционера потврђује се законитост и исправност 

приспелих рачуна за плаћање.  

 

Члан 5. 

 

   Радно место - ликвидатор за директне кориснике, врши контролу целокупне 

материјално финансијске документације која је у вези са рачуном за плаћање. У случају да 

рачуни или део материјално финансијске документације нису исправни, ликвидатор за 

директне кориснике, враћа наведену документацију ликвидатору да отклони неправилности. 

Враћање се врши преко Доставне књиге истог или наредног дана. Ликвидатор за директне 

кориснике, након извршене контроле, документацију доставља Шефу службе трезора на 

потпис и исплату. 

 

Члан 6. 

 

 Шеф службе трезора врши контролу законитости, исправности и тачности целокупне 

материјално-финансијске документације, односно: 

  - усклађеност са Планом извршења буџета 

  - проверу расположивости буџетских апропријација и квота 

  - контролу усаглашености рачуноводствене документације са уговором 

  - контролу законитости, односно да ли је пословна промена у складу са законом, прописима и 

актима донетих на основу закона  

  - провера основаности приложене документације за стварање обавеза (уговор, рачун и др.). 

     По извршеној провери Шеф одељења трезора даје лицу на радном месту Послови трезора,  

налог за креирање захтева за плаћање. 

 

Члан 7. 

 

      Лице на радном месту Послови трезора врши: 

 

    - проверу тачности, економске класификације 

    - проверу тачности уписаних износа и рачунских операција и усклађеност плаћања са 

Финансијским планом. 

    Захтев за плаћање потписује: 

-  на месту „ припремио“ – лице које врши плаћање, лице на радном месту Послови трезора 

-  на месту „ оверио“ – Шеф трезора 

-  на месту „одобрио“- Председник Општине или лице које је Председник Општине 

овластио. 

Испред потписа Председника општине или лица које је он овластио, парафира Руководилац 

Одељења за привреду и финансије који својим парафом потврђује да је захтев за плаћање 

сачињен у складу са прописаном процедуром и да су прописане интерне контроле извршене. 
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Члан 8. 

 

   По извршеном плаћању, истог или наредног дана оригинал документација о извршеној 

трансакцији доставља се преко Интерне доставне књиге Финансијској служби ради књижења и 

чувања.  

     Лице на радном месту: Послови трезора за рачуноводство, књижи промене и проверава 

тачност економских класификација и тачност уписаних износа и рачунских операција. 

 

 

Члан 9. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Прокупље“. 

 

 

 

бр.  06-5/14-02 

У  Прокупљу,   13.02.2014. године 

 

 

 

                                                                                         Предеседник Општинског  већа                 

                                                                                                        

               Др Љубиша Ђурковић с.р. 
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2. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Прокупље........................4 

3. Правилник о поклонима са протоколарном наменом..................................................................8 

4. Правилник о начину и условима коришћења службених возила...............................................10 

5. Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у општинској управи општине 
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 Издавач: Скупштина општине Прокупље 

 Лист уредио: Ивана Миладиновић 

 Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине  

Прокупље: Зора Алексић 

     


