
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 18/19)  и  
члана 2. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 1/13, 95/16, 98/16 и 
124/16),  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 03.03.2021. године, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о коришћењу финансијских средстава намењених за репрезентацију - угоститељске услуге 

 
Члан 1. 

Правилником о коришћењу финансијских средстава намењених за репрезентацију - 
угоститељске услуге  (у  даљем  тексту:  Правилник)  уређују се услови, начин и право на  коришћење 
финансијских средстава намењених за репрезентацију - угоститељске услуге и утврђује се која лица 
имају право да користе финансијска средства за репрезентацију – угоститељске услуге. 

 
Члан 2. 

Финансијска средства за репрезентацију - угоститељске услуге планирају се годишње, буџетом 
Града Ниша и финансијским плановима директних корисника буџета Града Ниша. 

У оквиру укупног износа планираних средстава прате се утрошени износи по корисницима 
буџета и корисницима средстава, у складу са овим правилником. 

Планирањем и праћењем трошења финансијских средстава за репрезентацију - угоститељске 
услуге обезбеђује се рационално и домаћинско понашање у трошењу средстава за ове намене. 
 

Члан 3. 
Планирана финансијска средства из члана 2. овог Правилника могу да се користе за трошкове 

репрезентације - угоститељских услуга која су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног 
посла, а под којима се подразумевају: 

1. Трошкови угоститељских услуга настали приликом радних и пословних састанака који 
су организовани са циљем извршења одређеног службеног посла у земљи и иностранству;  

2. Трошкови угоститељских услуга на скуповима који се организују за: 
- учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање Града Ниша, 
- чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке, у 

складу са одлукама, решењима и налозима Градоначелника, 
- протоколарне пријеме, 
- 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. 

3. Трошкова хотелског смештаја лица која имају посебан значај за рад и пословање Града 
Ниша, 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 обезбедење њиховог присуства за време тог догађаја; 

4. Трошкови репрезентације за лица која имају посебан значај за рад и пословање Града 
Ниша,  

5.  Остали трошкови који су у вези са репрезентацијом – угоститељским услугама. 
 

Члан 4. 
Лица која имају право да користе финансијска средства за репрезентацију - угоститељске 

услуге су: 
1. Градоначелник Града Ниша (у даљем тексту: Градоначелник);    
2. Председник Скупштине Града Ниша;  
3. Директор Канцеларије за локални економски развој; 
4. 3аменик Градоначелника; 



5. Начелник Градске управе за органе Града и грађанска стања 
Коришћење финансијских средстава за репрезентацију - угоститељске услуге за заменика 

Градоначелника одобрава Градоначелник.  
 

Члан 5. 
Лица која према члану 4. овог Правилника имају право да користе финансијска средства за 

репрезентацију - угоститељске услуге одговорни су за економично и целисходно трошење јавних 
средстава, у циљу спречавања постојања сукоба интереса, обезбеђивања конкуренције, једнак положај 
свих привредних субјеката, без дискриминације, поступање на транспарентан и пропорцијалан начин, 
на начин који омогућава ефикасну набавку и добијања уговорене цене која неће бити већа од 
упоредиве тржишне цене. 

 
Члан 6. 

Уколико је вредност репрезентације – угоститељских услуга директних корисника буџета 
Града Ниша мања од износа на које се не примењује Закон о јавним набавкама, директни корисник 
буџета града Ниша нису дужни да за предметне набавке примене одредбе Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 7. 
Градска управа за финансије извршиће плаћање репрезентације - угоститељске услуге, чија је 

вредност мања или једнака вредности од 300.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност, на 
основу фактуре, фискалног рачуна и писане изјаве о искоришћеној репрезентацији – угоститељској 
услузи, а заменик Градоначелникa Града Ниша је дужан да поред свега наведеног достави и одобрење 
којим је Градоначелник одобрио коришћење средстава за репрезентацију – угоститељску услугу. 

У случају да је вредност репрезентације – угоститељских услуга већа од 300.000 динара без 
урачунатог пореза на додату вредност, потребно је, поред свега наведеног у ставу 1. овог члана,  
приложити: 

- одлуку о додели уговора, односно одлуку о додели наруџбенице и 
- уговор, односно наруџбеницу која мора садржати све битне елементе уговора. 
Изузетно, за плаћену репрезентацију – угоститељску услугу, Градоначелник и заменик 

Градоначелникa, остварују право на повраћај уплаћеног износа подношењем фактуре, на којој ће 
својим потписом потврдити извршење репрезентације - угоститељске услуге, фискалног рачуна и 
писане изјаве о искоришћеној репрезентацији – угоститељској услузи, а заменик Градоначелникa је 
дужан да поред свега наведеног достави и одобрење којим је Градоначелник одобрио коришћење 
средстава за репрезентацију – угоститељску услугу. 

 
Члан 8. 

Директни корисници буџета Града Ниша, на основу примљених докумената, воде евиденцију 
коришћених износа за репрезентацију – угоститељске услуге. 
 

Члан 9. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Ниша“. 
 

Број: 233-27/2021-03 
У Нишу, 03.03.2021. године 

Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е 
Г Р А Д А   Н И Ш А 

 ПРЕДСЕДНИЦА 
 

                 Драгана Сотировски 



 

Образложење 
 
 

Правилником о коришћењу финансијских средстава намењених за 
репрезентацију - угоститељске услуге уређују се услови, начин и право на  коришћење 
финансијских средстава намењених за репрезентацију - угоститељске услуге 
директних корисника буџета Града Ниша. 

Циљ доношења Правилника о коришћењу финансијских средстава намењених 
за репрезентацију - угоститељске услуге је обезбеђивање једнообразности у поступању 
директних корисника буџета Града Ниша. 

Средства за реализацију Правилника о коришћењу финансијских средстава 
намењених за репрезентацију - угоститељске услуге планирана су Одлуком о буџету 
Града Ниша ( „Службени лист Града Ниша“ бр. 114/2020) и финансијским планом 
диркетних корисника буџета Града Ниша. 

У вези напред наведеног предлаже се Градском већу да донесе Правилник о 
коришћењу финансијских средстава намењених за репрезентацију - угоститељске 
услуге. 

 
 

   В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  
                                                                                                                              
 
  Зоран Албијанић 
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