
 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ 

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ 

Бр. - No. 14-453/6 

14.11.2019 год./ yılı 

 

     

 Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.Весник на РМ’’ бр.05/2002), член 57 став 1 точка 10 од Статутот на Општина Центар 

Жупа (службен гласник бр. 03/2007) на 11 редовна седница на советот одржана на ден 

14.11.2019година. Градоначалникот на Oпштина Центар Жупа донесе: 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ОПШТИНА  

ЦЕНТАР ЖУПА 

 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

        Со овој Правилник се уредува начинот на користење на средствата за репрезентација, 

овластувањата за користење на средствата за репрезентација, одговорноста за наменско 

користење на средствата, видовите на репрезентација и постапката за користење на 

репрезентацијата во Општина Центар Жупа. 

Член 2 

        Средствата за репрезентација можат да се користат за намените утврдени со овој 

Правилник. 

        Средствата за репрезентација треба да се користат наменски и рационално. 

 

2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

Член 3 

 Средствата за репрезентација се обезбедуваат од Буџетот на Општина Центар 
Жупа. 
 Трошоците за репрезентација се обезбедени од Буџетот во рамките на 
категоријата стоки и услуги (потставка 426210 – Расходи за репрезентација). 
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Член 4 

 Средствата за репрезентација може да се користат во следните случаи: 

-При посета на претставници на државните институции во Република Македонија, како и 

претставници на општините во Република Македонија; 

-При посета на  претставници на верски, невладини и спортски организации и здруженија 

на граѓани; 

-При посета на претставници на странски општини, збратимени општини, како и други 

странски институции на локално ниво со кои Општина Центар Жупа започнува, развива и 

одржува соработка; 

-При посета на претставници на странски делегации и уреди на странски земји, 

меѓународни организации и други, претставници на странски амбасади или мисии во 

Република Македонија; 

-При посета на странски експерти ангажирани врз основа на проекти, договори и слично; 

-Одржување на работни состаноци што ги свикува Општина Центар Жупа, а се присутни и 

преставници надвор од општината ( инвеститори, коминтенти на општината, конференции 

за печат, работни состаноци на кои се присутни преставници од други државни органи, 

даватели или корисници на податоци, работа на проекти и слично); 

-При работна посета во странски држави за кои што е издаден патен налог; 

-При организирана посета на Единици на локална самоуправа, како и при посета на 

одредени културни манифестации надвор од Центар Жупа за средби со коминтенти, 

инвеститори, бизнисмени и други; 

-Други случаи за потребите на Општина Центар Жупа (по повод јубилеи, годишнини, 

празници и друго); 

-Работни средби за јакнење на капацитетите на членовите на Совет на Општина Центар 

Жупа. 

3.ВИДОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Член 5 

        Средствата за репрезентација можат да се користат за: 

-Послужување безалкохолни пијалоци; 

-Послужување алкохолни пијалоци; 

-Службен ручек, вечера, закуска и слично; 

-Подароци за посебни прилики, како сувенири, марами, вратоврски, нотеси, 

канцелариски прибор (пенкала), календари и друг репрезентативен материјал. 

        Средствата за репрезентацијата можат да се користат 7 дена во неделата. 
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4.ОВЛАСТУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ 

Член 6 

        Право на користење на средства за репрезентација во согласност со овој Правилник 

имаат: 

 Градоначалникот на општина Центар Жупа до 200.000 денари годишно; 

 Членовите на Советот на Општина Центар Жупа со вкупен износ од 150.000 денари 

годишно; и  

 Раководители на одделение во Општина Центар Жупа со вкупен износ 200.000 

денари годишно. 

Член 7 

        За користење на средства за репрезентација од член 5 од страна на лицата наведени 

во член 6, точка 1. 2 и 3 од овој Правилник, согласност дава градоначалникот на општина 

Центар Жупа  или  лицето кое тој ќе го овласти. 

Член 8 

        Корисниците на средства должни се да постапуваат одговорно и економично при 

користење на средствата за репрезентација и да водат сметка истите да бидат во што е 

можно помал износ. 

        Направените трошоци за репрезентација корисниците се должни да ги потврдат со 

парафирана фактура, фискална сметка и сметкопотврда, како и да достават Известување 

за реализирани трошоци за репрезентација на пропишан образец со податоци за 

настанот-поводот, рангот, бројот на гостите. Образецот на Известувањето за реализирани 

трошоци за репрезентација е составен дел на овој Правилник. 

 

        Примерок од Образецот за реализирање на средства за репрезентација 

задолжително се доставува до Архивата и одделение за финансии и буџет. 

        Образецот за реализирање на средствата за репрезентација е составен дел на овој 

Правилник. 

 

Член 9 

        Во случај на користење на средствата за репрезентација спротивно на намената како 

и одредбите на овој правилник, корисниците и лицата овластени од нив должни се лично 
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да ги надоместат истите, за што соодветно решение донесува Градоначалникот на 

Општина Центар Жупа. Корисниците што ќе направат трошоци за репрезентација над 

определениот износ од овој правилник, должни се лично да ја надоместат разликата од 

утврденото ограничување и вкупниот износ на сметката. 

 

Член 10 

        Одделението за финансии и буџет води сметка дали трошењето на средствата е во 

рамките на обезбедените средства со Буџетот и доколку се јават поголеми трошоци од 

планираните, писмено го известува Градоначалникот и лицето овластено од 

Градоначалникот. 

Член 11 

        Во случај на користење на репрезентација надвор од одредбите и случаите од овој 

Правилник, лицето кое ја направило нарачката должно е да ги надомести трошоците на 

сопствена сметка. 

5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 

        Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник’’ на Општина Центар Жупа. 

 

 

 

      Општина Центар Жупа 

      Градоначалник 

      М-р Аријан Ибраим 
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ОБРАЗЕЦ ЗА  

РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Јас_______________________________________________ вработен/а на работено место 

______________________________________________________________________________

во одделение за _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________во Општина Центар Жупа  

ИЗВЕСТУВАМ дека на ден ____________________ година искористив средства за 

репрезентација во вкупен износ од ____________________денари (со зборови) 

______________________________________________________________________________ 

(да се наведи видот на службена работа) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Во прилог доставувам парафирана фактура/фискална сметка/сметкопотврда со што 

ги потврдува трошоците за реализирани средства за репрезентација. 

 

 

Име и презиме 

________________________ 

Потпис 

_______________________ 

 

Име и презиме на градоначалникот или  овластено лице од 

градоначалникот на Општина Центар Жупа 

______________________________________ 

Потпис 

______________________________________ 


