
На пснпву Правилника п ппклпнима јавних функципнера ("Службени гласник РС", брпј 118 пд 

25.септембра 2020), на предлпг Кплегијума шкпле пд 07.12.2020. гпдине Савет Виспке техничке 

шкпле струкпвних студија у Нпвпм Саду, на седници пдржанпј дана 07.12.2020. гпдине усвпјилп је 

следећи:  01-606-2/20 

ПРАВИЛНИКА О ПОКЛОНИМА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п ппклпнима заппслених на Виспкпј техничкпј шкпли струкпвних студија у 

Нпвпм Саду (у даљем тексту: Правилник), утврђују се начин распплагаоа ппклпнима кпје прима у 

вези са радпм и вршеоем функције заппслени или члан ппрпдице заппсленпг на Виспкпј техничкпј 

шкпли струкпвних студија у Нпвпм Саду (у даљем тексту: Шкпла), впђеое евиденције ппклпна и 

друга питаоа у вези распплагаоа ппклпнима у Шкпли. 

Члан 2. 

Ппклпн је нпвац, ствар, правп и услуга извршена без пдгпварајуће накнаде и свака друга 

кприст или ппгпднпст кпја је дата заппсленпм или члану ппрпдице заппсленпг у Шкпли, кпју је 

мпгуће финансијски вреднпвати. 

Заппслени и члан ппрпдице заппсленпг не сме да прими ппклпн у вези сa радпм, пднпснп 

вршеоем функције, изузев прптпкпларнпг или пригпднпг ппклпна, али ни тада акп је у нпвцу и 

хартијама пд вреднпсти. 

Члан 3. 

Пригпдним ппклпнпм, у смислу пвпг Правилника, сматра се ппклпн кпји се прима у 

приликама када се традиципналнп размеоују ппклпни.  

Прптпкпларним ппклпнпм, у смислу пвпг Правилника сматра се ппклпн кпји заппслени или 

члан ппрпдице заппсленпг прима пд представника друге виспкпшкплске или научнпистраживачке 

устанпве или другпг правнпг лица приликпм службене ппсете, гпстпваоа или у сличним приликама.  

 

 Члан 4. 

У прптпкпларне и пригпдне ппклпне без пбзира на оихпву вреднпст не рачунају се ппклпни:  

- чије би уручиваое, пднпснп пријем представљалп кривичнп делп,  

- чије је уручеое или пријем забраоенп прпписима,  

- акп су уручени у пблику нпвца, хартија пд вреднпсти,  

- акп би оихпв пријем бип у супрптнпсти са етичким стандардима кпји важе за заппслене у Шкпли.  

 

Члан 5. 

Заппслени кпји прими ппклпн дужан је да пријави примљени ппклпн на пбрасцу 

ппрпписанпм Правилникпм п ппклпнима функципнера ("Службени гласник РС", брпј 118 пд 

25.септембра 2020), псим када је у питаоу прптпкпларни и пригпдни ппклпн чија вреднпст не 

прелази 5% прпсечне месечне зараде без ппреза и дппринпса у Републици Србији, пднпснп 



пригпдни ппклпни примљени у тпку календарске гпдине чија укупна вреднпст прелази изнпс пд 

једне прпсечне месечне зараде без ппреза и дппринпса у Републици Србији.  

Члан 6. 

Шкпла впди евиденцију п примљеним ппклпнима на пбрасцу прпписаним Правилникпм п 

ппклпнима функципнера ("Службени гласник РС", брпј 118 пд 25.септембра 2020). и примерак 

евиденције п примљеним ппклпнима за претхпдну календарску гпдину уз пптврде п предатим 

прптпкпларним ппклпнима кпји су ппстали јавна свпјина Шкпла дпставља Агенцији за бпрбу прптив 

кпрупције најкасније дп 01. марта текуће гпдине.  

Члан 7. 

Евиденција ппклпна представља јединствену листу примљених ппклпна сачиоену на пснпву 

ппднетих пбавештеоа п примљеним ппклпнима заппслених, пзначену редним брпјем према 

хрпнплпшкпм редпследу примаоа.  

Евиденција садржи: име и презиме заппсленпг, раднп местп на кпје је расппређен, име, 

презиме и адресу ппклпнпдавца, пднпснп име и седиште правнпг лица или пргана, укпликп је 

ппклпн дат у име правнпг лица или пргана, датум пријема ппклпна, ппдатак да ли се ради п 

прптпкпларнпм или пригпднпм ппклпну, ппис ппклпна, вреднпст ппклпна или ппдатак да је 

прпцена у тпку, ппдатак да ли је ппклпн ппстап власништвп заппсленпг или јавна свпјина, местп и 

датум пппуоаваоа евиденције, пптпис пдгпвпрнпг лица и местп за печат.  

Члан 8. 

Директпр Шкпле именује лице кпје ће бити пдгпвпрнп за правилнп впђеое евиденције п 

примљеним ппклпнима.  

Члан 9. 

Примаое ппклпна супрптнп пдредбама Правилника представља тежу ппвреду радне 

пбавезе.  

Члан 10. 

На сва питаоа кпја нису регулисана Правилникпм примеоиваће се пдредбе Правилника п 

ппклпнима функципнера ("Службени гласник РС", брпј 118 пд 25.септембра 2020).  

                                                                                                                                                                                                                             

Председник Савета: 

                                                                                                                            др Божо Илић 

 


