
На основу 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008) и
члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“,
број 1/2013),

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 15.05.2014.године, донело је 

ЗАКЉУЧАК
О ДОПРИНОСУ НОСИОЦА ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА МЕРАМА ШТЕДЊЕ

1. Градоначелник, заменик Градоначелника и сви чланови Градског већа Града
Ниша једногласно подржавају мере штедње које предузима Влада Републике Србије.

У знак подршке смањењу трошкова буџета града Ниша, Градоначелник, заменик
Градоначелника  и  сви  чланови  Градског  већа  изражавају  спремност  да  се  одрекну
права да захтевају исплату дневница за службена путовања у земљи и иностранству. 

2. Налаже се Управи за финансије, изворне приходе и локалну самоуправу да
сачини и достави модел обрасца изјаве који ће представљати основ за одрицања права
на  исплату  дневница  наведеним  лицима,  за  службена  путовања  у  земљи и
иностранству.

Свако лице даје посебно изјаву о одрицању права да захтева исплату дневница
за службена путовања у земљи и иностранству и непосредно доставља уз обавештење
председнику  Одбора за административна питања Скупштине Града Ниша и Управи за
финансије, изворне приходе и локалну самоуправу.

3. Градско веће Града Ниша препоручује  свим осталим лицима која се бирају,
именују или постављају на јавне функције у органима локалне самоуправе и градским
општинама,  односно  обављају  одређене  послове  у  радним  телима  органа  града  и
градским општинама и јавним предузећима, установама, фондовима и другим посебним
организацијама чији је оснивач Град Ниш, а којима се средства за рад обезбеђују у
буџетима, да дају допринос и сопственом вољом подрже овај закључак и доставе своју
изјаву о одрицању права на исплату дневница у земљи  и иностранству релевантним
службама на даљу надлежност. 

4. Одредбе овог закључка односе се и на лица која своје дужности не обављају
заснивањем радног односа.

5.  Овај  закључак  објавити  у  „Службеном  листу  Града  Ниша“,  на  званичној
интернет страници Града Ниша, у медијима и доставити ради информисања одборника
председнику Скупштине Града Ниша.

6.  Закључак  се  доставља  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне
самоуправе и јавне набавке како би се размотриле могућности да се ребалансом буџета
Града Ниша сагледа укидање непотребних трошкова и уведу оштре мере штедње.
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