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1 
На основу члана 32. Одлуке о Општинском већу Општине Прокупље („Службени 
лист Општине Прокупље“ бр. 15/12 и 14/14) и члана 42. Пословника о Општинском 
већу Општине Прокупље („Службени лист Општине Прокупље“ бр. 16/12 и 16/14), 
а у вези са чланом 11 Уредбе о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнина државних службеника и намештеника (,,Службени гласник РС“ бр 
84/2015) Општинско веће на седници одржаној дана 23.11.2015. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ 

У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

I - УВОДНА ОДРЕДБА 

 
                                                    Члан 1. 

Правилником о накнади путних трошкова за службено путовање у земљи и 

иностранству (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови под којима  

изабрана, именована и постављена лица у органима Општине Прокупље као и 

запослени у Општинској управи Општине Прокупље (у даљем тексту: запослени) 

остварују право на накнаду путних трошкова за службено путовање у земљи и 

иностранству. 

 

 

 

 II - НАКНАДА  ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ 

 

 

 1. Појам и трајање службеног путовања у земљи 
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                                                    Члан 2. 

Службено путовање у земљи јесте путовање на које се запослени упућује 

да по налогу овлашћеног лица изврши службени посао ван места рада. 

Овлашћена лица из претходног става су: 

- председник Општине, који издаје налог за службено путовање 

заменику председника Општине, члановима Општинског већа, 

начелнику Општинске управе и лицима које он поставља као и 

председнику Скупштине општине; 

- начелник Општинске управе који издаје налог за службено 

путовање запосленима у Општинској управи; 

- председник Скупштине општине који издаје налог за службено 

путовање председнику Општине,  заменику председника 

Скупштине, секретару и заменику секретара Скупштине.  

  

    У случају одсутности овлашћених лица из претходног става, путне налоге 

издају њихови заменици, а у случају и њихове спречености   друго лице које 

председник и заменик председника Општине , председник и заменик председника 

Скупштине општине или начелник и заменик начелника овласте. 

 

                                                                Члан 3 .  

Службено путовање може да траје најдуже 15 дана непрекидно. 

Ако потребе службеног посла захтевају или ако започети посао не може да 

се прекине, службено путовање, уз сагласност овлашћеног лица, може да траје и 

дуже од 15 дана, али највише 30 дана непрекидно. 

 

 

 2.Налог за службено путовање 

 
                                                                Члан 4. 

 Пре него што пође на службено путовање запосленом се издаје налог за 

службено путовање од стране овлашћеног лица. 

 

              Налог за службено путовање садржи: 

-     број путног налога заведен у помоћној књизи путног налога; 

-    име и презиме лица које путује; 

-    место и циљ путовања; 

-    датум поласка на путовање и датум повратка с путовања; 

-    врсту смештаја; 

-    напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана; 

-    износ дневнице и умањење  дневнице за службено путовање   

-    износ аконтације који може да се исплати; 

-    врсту превозног средства којим се путује; 

- податке  о  томе  ко  сноси  трошкове  службеног  путовања  и  начин  

обрачуна трошкова путовања. 
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 3.Исплата аконтације 

 

                                                   Члан 5. 

 На основу налога за службено путовање у земљи запосленом може да се 

исплати аконтација у висини процењених трошкова. 

Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је 

наведен у налогу за службено путовање, запослени упућен на службено путовање 

обавезан је да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока. 

 

 

 4.Трошкови службеног путовања у земљи 

 

                 Сви трошкови             

 

                                                                   Члан 6. 

За службено путовање у земљи накнађују се трошкови смештаја, исхране, 

превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.. 

Трошкови исхране и трошкови градског превоза у месту у којем се врши 

службени посао, накнађују се путем исплате дневнице. 

     

 

Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи 

 

                                                     Члан 7. 

Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи накнађују се према 

приложеном хотелском рачуну з а  преноћиште и доручак, изузев за преноћиште 

и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица). 

Запосленом коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак, не 

накнађују се трошкови смештаја. 

 

 

Дневница за службено путовање у земљи 

 

                   Члан 8.   

Дневница за службено путовање у земљи износи 150 динара.   

Дневница за службено путовање у земљи рачуна се од часа поласка до 

часа повратка са службеног путовања. 

- запосленом који је провео на службеном путовању преко 12 па до 24 

часа припада цела дневница; 

-    запосленом који је провео на службеном путовању преко 8 па до 12       

      часова припада половина дневнице. 

              

Запослени је дужан  да   у  року  од  три  дана  од  дана  повратка са 

службеног путовања у земљи, поднесе Одељењу за привреду и финансије – 

Служби рачуноводства налог за службено путовање, на обрачун и исплату. 
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Трошкови превоза на службеном путовању у земљи 

 

                                                         Члан 9. 

Запосленом се накнађују трошкови превоза од места рада до места где 

треба да се изврши службени посао и трошкови превоза за повратак до места 

рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају. 

Ако због хитности, односно потреба службеног посла, запослени не  може  

користити   превоз  у  јавном  саобраћају а ни  службено  возило,  по писаном  

одобрењу  овлашћеног  лица  (у  коме  су  наведени  разлози  хитности,  односно 

потреба посла), може користити сопствени аутомобил у службене сврхе тако да 

му се  исплаћује  накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по 

пређеном километру. 

Налог за коришћење сопственог возила садржи: тип возила и регистарски 

број, број пређених километара на бројчанику на почетку и по завршетку 

путовања, називи места у која су обављена путовања. 

Запосленом који користи сопствено возило у службене сврхе не признају 

се трошкови за гориво, оправке, осигурање и слично. 

 

Остали трошкови 

 

                                                    Члан 10. 

Остали  трошкови  који  су  у  вези  са службеним  послом  на  службеном  

путовању у земљи (резервација места у превозном средству, превоз пртљага, 

телефонски разговори и сл.) надокнађују се у висини стварних трошкова, према 

приложеном рачуну. 

 

 

 5. Обрачун путних трошкова службеног путовања у земљи 

 

     Члан 

11. 

Трошкови службеног путовања у земљи накнађују се на основу обрачуна 

путних трошкова, уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини 

трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале 

трошкове и др), а који се подноси  у року од три дана од дана када је службено 

путовање завршено. 

Уз обрачун путних трошкова, запослени подноси својеручно потписан 

писани извештај са службеног путовања у земљи. 

Извештај са службеног путовања у земљи оверава овлашћено лице које је 

одобрило службено путовање у земљи. 

Уколико запослени у утврђеном року не поднесе обрачун путних 

трошкова, целокупан  износ  по  основу  исплаћене  аконтације  наплаћује се  

обуставом зараде запосленог, приликом наредне исплате, уз његову писану 

сагласност у моменту исплате аконтације. 

Сагласност из претходног става гласи: „Сагласан сам да се целокупан износ 
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исплаћене аконтације по овом налогу за службено путовање наплати као обустава 

из моје месечне зараде, уколико обрачун трошкова по овом налогу не поднесем у 

утврђеном року.“ 

 

      

                                                                                                                                     

III - НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА   У 

ИНОСТРАНСТВО 

 

 

 1.Појам службеног путовања у иностранство 

 

                                                    Члан 12. 

Службено путовање у иностранство  подразумева службено путовање из 

Републике Србије у страну државу и обратно, из једне стране државе у другу 

страну државу и из једног места у друго место на територији стране државе у 

циљу извршавања задатака из надлежности Општине, учешћа на међународним 

скуповима, манифестацијама и сл. 

 

 

  2. Подношење захтева за службено путовање у иностранство 

 

                                                             Члан 13. 

Пре почетка  службеног  путовања у иностранство, подноси  се захтев  

за одобрење службеног путовања (у даљем тексту: захтев) уз позивно писмо, 

предлог за стручно-политичку платформу и сл. 

У захтеву из става 1. овог члана наводи се: 

- име  и  презиме  запосленог које  службено  путује  и  функцију,  

односно  посао  који обавља; 

-    време путовања (датум поласка и повратка); 

-    место, циљ путовања и планирани ефекти; 

-    врста смештаја; 

-    напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана; 

-    врсту превозног средства којим се путује; 

- износ аконтације;  

-    податке о томе ко сноси трошкове службеног путовања. 

 

Захтев се подноси  најкасније пет дана пре поласка на службено путовање 

у иностранство. 

 

 

                                                              Члан 14. 

Службено путовање у и н о ст р ан ст в о  одобрава председник Општине 

доношењем решења у складу с а  O д л ук о м о  б уџ ет у о пштин е  П р ок уп љ е .   

У решењу из става 1. овог члана наводи се: страна држава/државе у коју се 

путује, место, трајање службеног путовања, број апропријације са које се врши 



24. Новебар 2015                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 19         страна  6 

 

исплата аконтације и исплата по коначном обрачуну, износ   аконтације и други 

битни елементи. 

 

 

    3. Издавање  налога  за  службено путовање у иностранство 

 

                                                                 Члан 

15. 

На основу решења из претходног члана, Одељење за привреду и финансије 

Општине Прокупље сачињава налог за службено путовање у иностранство 

Председник Општине издаје налог за службено путовање у иностранство 

запосленом пре  пре него што он пође на службено путовање. 

Налог за службено путовање у иностранство садржи: 

-    број путног налога; 

-    име и презиме запосленог  које путује; 

-    назив државе и место у које путује; 

-     циљ путовања; 

-     датум поласка на путовање и датум повратка са путовања; 

-     категорија хотела у коме је обезбеђен смештај; 

-     напомену да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана; 

-     врсту превозног средства којим се путује; 

-     износ аконтације који може да се исплати; 

- податке ко сноси трошкове службеног путовања и начин обрачуна 

трошкова путовања. 

-    број пасоша; 

-    број девизног рачуна. 

 

 
 

 4.Исплата аконтације 
 

    Члан 16. 

На основу налога за службено путовање у иностранство, запосленом се 

може исплатити аконтација у висини процењених трошкова. 

Исплата  аконтације се врши по захтеву запосленог и то у динарима по 

куповном курсу. 

Аконтацију подиже благајник или лице које овласти руководилац одељења 

за привреду и финансије. 

   Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је 

наведен у налогу за службено путовање, запослени је   обавезан   да исплаћену 

аконтацију врати наредног дана од истека тог рока. 

 

 

 

  5.Трошкови службеног путовања у иностранство 

 

                                                               Члан 17. 
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Запосленом на службеном путу у иностранство  накнађују се: 

-    трошкови смештаја; 

-    трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству; 

-    трошкови превоза ради извршења службеног посла; 

-    трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских 

прегледа; 

-    трошкови службене поште, таксе, телефона, телеграма и телефакса. 

 

 
 

  Трошкови смештаја у иностранству 

 

Члан 18. 

Запосленом на службеном путу у иностранство накнађују   се трошкови 

смештаја  у  висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, 

изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).  

Ако је запосленом  на службеном путовању у иностранство  обезбеђено 

бесплатно преноћиште и доручак, не накнађују се трошкови смештаја. 

Под смештајем се не подразумева дневни одмор. 

Уколико су на хотелском рачуну за смештај, поред трошкова за 

преноћиште и доручак, исказани и неки други рачуни, не приказују се уз 

извештај, иако су исказани на рачуну. 

 

 

Трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у 

иностранству (дневница) 

 

 Члан 19. 

Запосленом на службеном путу у иностранство накнађују се трошкови 

исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству  у износу од15 евра 

на свака 24 часа проведена у иностранству. 

 

 

 Почетак и престанак права на дневницу 

 

                         Члан 20.  

Дневница за службено путовање у иностранство  одређује се од часа 

преласка границе Републике Србије – у поласку, до часа преласка државне границе 

Републике Србије – у повратку. 

Ако се у иностранство путује авионом, дневница се одређује од часа 

поласка авиона са последњег  аеородрома у Републици Србији до часа повратка на 

први аеородром у Републици Србији. 

Ако се у иностранство путује бродом, дневница се одређује од часа поласка 

брода из  последњег  пристаништа  у  Републици  Србији  до  часа  повратка  у  

прво  пристаниште  у Републици Србији. 
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Одређивање дневнице према трајању службеног путовања  у  иностранство 

 

 

      Члан 

21. 

Запосленом на  службеном путовању у иностранство припада једна 

дневница на свака 24 часа проведена у иностранству, а ако је преостало време 

проведено у иностранству дуже од 12 часова, припада му још једна дневница, 

односно још половина дневнице  ако је преостало време проведено у 

иностранству између 8 и 12 часова. 

Ако је време  проведено у иностранству дуже од 12 часова а краће од 24 

часа, запосленом  на службеном путовање припада једна дневница,а ако је у 

иностранству проведено између 8 и 12 часова, пола дневнице 

. За свако задржавање у страној држави, односно пропутовање кроз страну 

државу, које траје дуже од 12 часова, запосленом припада једна дневница која је 

утврђена за ту државу. 

  

 

 

Трошкови превоза 

 

Члан 22. 

Ради покрића трошкова превоза на службеном путовању у иностранство, 

запосленом се  исплаћује  накнада у висини цене из путничке тарифе за превоз 

средством оне врсте и разреда који се, према налогу за службено путовање, 

користе. 

Ако се на службеном путовању посебно плаћа резервација места, 

аеородромска такса или превоз пртљага аутобусом, уз обрачун путних трошкова 

прилажу се и потврде о плаћању тих трошкова. 

Трошкови такси-превоза признају се само до одредишта: последњи 

аеродром, пристаниште, аутобуска и железничка станица – хотел 

 

 

 

Остали трошкови 

 

                                                           Члан 23. 

 Трошкови по основу прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских 

прегледа који су у вези са службеним путовањем, ако их надлежни орган 

здравственог осигурања не призна, накнађују се запосленом у стварним износима, 

на основу приложеног рачуна. 

Трошкови   који   на   службеном   путовању   настану   у   вези   с   

превожењем, преношењем, уношењем и изношењем службене поште, 

коришћењем телефона, телеграма и телефакса, а који су неопходни за службене 
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послове, као и други неопходни издаци (таксе и др), накнађују се запосленом у 

стварним износима, на основу приложеног рачуна. 

Трошкови репрезентације, куповине разних производа или робе у сврху 

давања поклона пословним партнерима и сарадницима, немају карактер издатака 

за службена путовања и не укључују се у обрачун путног налога за службени пут, 

већ се посебно исказују и признају по основу по којем су и настали 

(репрезентације и др). 

Ако су трошкови репрезентације плаћени из примљене аконтације за 

службено путовање, а исти се не сматрају  трошковима службеног  путовања, 

не правдају се по путном  налогу  и  не  могу  се  накнадити у  девизама,  већ  се  

посебно  признају и накнађују у динарима. 

 

 
   Извештај са службеног путовања у иностранство 

  

Члан 24. 

Запослени  на службеном путовању у иностранство, дужан је да најкасније 

у року од 7 дана од дана када је службено путовање завршено, поднесе писани  

извештај са службеног путовања у иностранство који својеручно потписује (у 

даљем тексту: извештај) са пратећом документацијом (рачуни који су настали на 

службеном путу у иностранство  и остала документа  неопходна за израчунавање 

дневнице:курсне листе и сл). 

 

 Извештај са пратећом документацијом се доставља Одељењу за привреду 

и финансије. 

 У извештају треба навести време поласка из Прокупља, време преласка 

границе у одласку, преласка границе у повратку, време доласка у Прокупље, време 

полетања и слетања авионом (уколико се путовало авионом), време поласка из 

пристаништа и повратка у пристаниште (уколико се путовало бродом); трошкове 

који су настали на службеном путовању, уз напомену  ако су обезбеђени бесплатно 

преноћиште и доручак. 

Сваки  приложен  рачун  мора  бити  потписан  од  стране  лица  које 

рачун  прилаже уз констатацију на рачуну на коју услугу се рачун односи. 

Накнадно предати рачуни се не признају. 

 

 

 6.Обрачун путних трошкова службеног путовања у иностранство 

 
Члан 25. 

           Трошкови службеног путовања у иностранство накнађују се на основу 
обрачуна путних трошкова који се у року од седам дана од дана када је службено 
путовање завршено, подноси са писаним извештајем о службеном путовању који је 
оверило лице које је издало налог за службено путовање. 

            Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и 
висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за 
остале трошкове и др ).   

Накнадно приложени докази, по извршеном обрачуну, о постојању и 
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висини трошкова, се не признају. 

Ако је у документу о настанку трошкова који се прилаже уз обрачун 

исказан износ у националној валути, за обрачун и признавање издатака, уз 

документ се прилаже и писани доказ о курсу националне валуте у односу на евро, 

а ако се писмени доказ о курсу националне валуте не приложи уз документ о 

обрачуну путних трошкова, издаци по том документу се не признају. 

У случају када је износ дневнице и других трошкова по коначном обрачуну 

већи од исплаћене аконтације, разлика се уплаћује  на девизни рачун лица 

упућеног на службено путовање. 

У случају када је износ обрачунате дневнице и других трошкова  по 

коначном обрачуну мањи од исплаћене аконтације, лице упућено на службено 

путовање врши  повраћај средстава.  

 

 

7.Плаћање платном картицом 

 

                                                   Члан 26. 

Запосленом може да се омогући плаћање трошкова службеног путовања у 

иностранство платном картицом, у складу са важећим прописима. 

 

 

 

 

IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                   Члан 27. 

Даном ступања на снагу  овог Правилника престаје да важи Правилник о 

накнади путних трошкова за службено путовање у земљи и иностранству  

(,,Службени лист Општине Прокупље бр.10/2014). 

 

     

 

                                                                  Члан 28. 

    Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Прокупље. 
 
 
 
Број: 06-  55 /2015-02 
У Прокупљу, 23.11. 2015.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУП 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                   Мирољуб Пауновић 
 
 
 
 



24. Новебар 2015                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 19         страна  11 

 

2 
 
На основу   члана  32. Одлуке о Општинском већу општине Прокупље („Службени 

лист општине Прокупље“ број 15/12  и 14/14)  ) и члана 42. Пословника о 

Општинском већу Општине Прокупље („Службени лист Општине Прокупље“ бр. 

16/12 и 16/14), Општинско веће општине Прокупље, на седници одржаној дана 

23.11.2015. године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                         

О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ 

ПРОКУПЉЕ 

1.    Образује се Оперативни штаб зимске службе општине Прокупље за 

2015/2016. годину ( у даљем тексту: Штаб) као  радно тело за координацију, 

управљање и праћење свих активности на  зимском одржавању  путева и улица на 

територији општине Прокупље. 

             2.   За шефа Штаба именује се  Љубиша Благотић, члан Општинског већа, а 

за његовог заменика Владимир Новаковић, ВД директора  

ЈКП“Тржнице“Прокупље.        

Чланови Штаба су:     

1. Представник    ЈКП“Чистоћа“Прокупље  

2. Представник  ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље;  

3. Представник ЈКП“HAMMEUM“Прокупље;  

4. Представник „Туристичко спортска организација“ Прокупље                           

5. Представник извођача радова; 

6. Представник саобраћајне полиције ПУ Прокупље; 

7. Представник Хитне службе Дома здравља Прокупље; 

8. Представник Електродистрибуције Прокупље; 

9. Шеф комуналне инспекције општине Прокупље. 

(Представнике решењем именује послодавац) 

             3. Радом зимске службе оперативно руководи шеф Штаба или дежурни 

руководилац, члан Штаба, кога он овласти у конкретној ситуацији. 

             4. Налози шефа Штаба или дежурног руководиоца, члана Штаба, су 

извршни за све учеснике у зимском одржавању путева (јавна комунална и друга 

јавна предузећа, надлежне општинске инспекције, установе). 

              5.  Задатак Штаба је да :                                                                                                         

- врши увид, прати и оцењује организациону и техничку спремност и опремљеност 

јавних комуналних и других јавних предузећа за обављање послова зимског 

одржавања путева;        - прати примену и спровођење Плана зимског одржавања 

улица и путева на територији општине Прокупље у 2015/2016. години;                                                                                          
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- предузима и предлаже одговарајуће мере у циљу ефикаснијег организовања и 

рационалнијег коришћења механизације, опреме, потрошног материјала и 

финансијских средстава;                                                                                                                                              

- прати рад диспечерске службе у оквиру  ЈКП“HAMMEUM“Прокупље, са 

дежурством од 24 часова дневно, уз посебну  телефонску  линију ради пријаве свих 

проблема везаних за  комунално одржавање града;                                                                                                              

- сарађује и координира са надлежним јавним, јавним комуналним и другим 

предузећима која извршавају послове зимске службе или врше надзор у зимској 

служби, а по потреби и са установама и другим јавним службама;                                                                                             

-  усмерава и организује рад зимске службе, по потреби издаје налоге непосредним 

извршиоцима  у јавним комуналним и другим јавним предузећима као и 

извођачима радова који су ангажовани на пословима зимског одржавања путева;                                                       

- по потреби обезбеђује техничка средства од предузећа и установа и сарађује и са 

Штабом за ванредне ситуације општине Прокупље. 

 6. Штаб почиње са радом  пре почетка зимске сезоне  и врши анализу стања 

механизације, залиха посипног материјала,  сачињава распоред дежурстава, усваја 

оперативне програме и слично. У периоду зимске сезоне Штаб се састаје у складу 

са потребама а  за време акције чишћења  и елементарних непогода свакодневно. 

 7. Редовна дежурства у предузећима задуженим за зимско одржавање 

обавезно се уводе у периоду од 15. новембра текуће до 31. марта наредне године, а 

у случају потребе и пре и после наведеног периода, што Штаб утврђује посебном 

наредбом. 

 8. Предузећа која врше одржавање одговорна су за квалитет  зимског 

одржавања, у предвиђеном року и усвојеном плану. 

 9. Предузећа која врше одржавање дужна су да се придржавају ових одредби 

и усвојених оперативних програма као и посебних прописа из ове области. 

             10. Почетак радова на зимском одржавању путева и улица (чишћење снега, 

посипање соли) одређује шеф Штаба или одговорно лице које он  овласти ( 

писмено, усмено или телефоном) .  

 11. Одржавање површина испред објеката индивидуалног и колективног 

становања, као и пословних објеката врше њихови власници, односно корисници. 

 12. Административне и стручно-техничке послове за потребе Штаба обавља                                                              

одговарајућа служба ЈКП“HAMMEUM“Прокупље; 

             13. Надзор над извођењем радова у зимској служби врше комунални 

инспектори и Надзорни орган ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, у 

складу са својим овлашћењима. 
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 14. Решење ступа на снагу даном доношења a објавиће се  у „Службеном 

листу општине Прокупље“. 

 Број: 06-55/2015-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

У Прокупљу; 23.11.2015. године   

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ПРОКУПЉЕ      

                                                                                  

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК   

                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА             

                                                                                                     Мирољуб Пауновић с.р.    
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3 
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Србије  бр.129/2007), члана 50 Статута општине Прокупље („Службени лист 

општине Прокупље'' бр.7/2008 ) и члана 32 Одлуке о Општинском већу општине 

Прокупље ( „Службени лист општине Прокупље“бр.15/12 и 14/14), а у вези тачке 

12 Решења начелника Општинске управе општине Прокупље бр.560-113/2010-01 од 

18.11.2010.године и бр.560-113/2015-01 од 04.05.2015.године,  Општинско веће 

општине Прокупље на седници одржаној 23.11.2015.године, донело je 

                                                                

                                                             РЕШЕЊЕ                                                                                                                      

О НАКНАДИ ЗА РАД ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА  КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ 

ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ (МЕЂУОПШТИНСКА 

ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА) 

 

 

                  1.Утврђује се накнада за рад ван радног времена  свим члановима 

(сталним и повременим) Комисији за процену потреба за  пружањем додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детета и ученика ( Међуопштинска 

интерресорна комисија) у  нето износу од 300 динара  за прегледано дете 

. 

                   2 Накнада за рад  исплаћује се на основу записника о раду  ове 

комисије,а према Решењу Општинске управе. 

 

                  3.Средства за рад чланова ове комисије обезбеђују се из Буџета  општина 

које су формирале Комисију (Општина  Прокупље, Општина Блаце, Општина 

Куршумлија и Општина Житорађа), сразмерно броју прегледане деце са својих 

територија. 

                    4.О реализацији овог Решења стараће се Одељење за привреду и 

финансије Општинске управе општине Прокупље. 

          

                    5.Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење 

Извршног одбора бр06-66/2002-04 од12.11.2002.године. 

  

                   4.Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

                    5.Решење објавити у Службеном листу Општине Прокупље. 

 

 

 Број: 06-  55 /2015-02 

У Прокупљу, дана  23.11.2015.године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                                                                          Мирољуб Пауновић с.р. 



24. Новебар 2015                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 19         страна  15 
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 Издавач: Скупштина општине Прокупље 

 Лист уредио: Ивана Миладиновић 

 Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине  

Прокупље: Зора Алексић 

     


