
 
 На основу члана 56. став 1. тачка 
12. Статута града Зајечара (“Службени 
лист Града Зајечара” бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), градоначелник Града 
Зајечара доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ 
СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Члан 1 

 
Овим правилником уређује се употреба 
средстава буџета града Зајечара на име 
трошкова репрезентације у земљи и 
иностранству, а посебно:  
 

- дефинисање трошкова репрезен-
тације,  

- утврђивање износа дозвољених 
средстава на име трошкова 
репрезентације,  

- овлашћења појединих лица у вези 
са коришћењем средстава на име 
трошкова репрезентације,  

- начин контроле спровођења 
одредаба овог Правилника у вези 
са употребом средстава на име 
трошкова репрезентације.  

 
Члан 2 

 
Под трошковима репрезентације, у смис-
лу овог Правилника подразумевају се:  
 

- угоститељске услуге и други 
трошкови учињени поводом, 
обележавања значајних датума, 
празника, јубилеја и у другим 
сличним случајевима;  

- угоститељске услуге унутар и ван 
институција града Зајечара у 
земљи и иностранству учињене у 
сврху одржавања службених 
састанака, седница, конференција 
и семинара, и другим манифеста-
цијама,  

- као и други трошкови репрезента-
ције који нису наведени, а који су у 
функцији пословне сарадње.  

 
Члан 3 

 
Годишња средства на име трошкова 
репрезентације могу се кретати највише 
до износа који је утврђен Одлуком о 
буџету града Зајечара за текућу пословну 
годину.  
 

Члан 4 
 
Право на коришћење репрезентације 
имају: градоначелник, заменик градона-
челника,  председник Скупштине града, 
заменик председника Скупштине града и 
начелник Градске управе.  
Право на коришћење репрезентације могу 
имати и остала изабрана, постављена и 
запослена лица, на основу добијеног 
писменог одобрења (сагласности) од 
стране лица из става 1. овог члана.  

 
Члан 5 

 
Одељење за финансије Градске управе 
града Зајечара извештава градоначелни-
ка о:  
 

- планираним трошковима репрезен-
тације,  

- утрошку средстава за репрезен-
тацију и  

- о случајевима неовлашћеног ко-
ришћења средстава репрезентаци-
је, као и о трошењу средстава 
репрезентације преко одобрених 
износа.  

 
Члан 6 

 
Након сваког коришћења права на 
репрезентацију, овлашћено лице које је 
потраживало утрошак репрезентације 
дужно је да својим потписом овери рачун 
о утрошеним средствима.  
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Члан 7 

 
Сви рачуни и друга документа који нису у 
складу са овим Правилником падају на 
терет потписника рачуна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 8 
 
Овај правилник ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном листу града 
Зајечара". 
 
 
 
 
 
 Република Србија 
 Град Зајечар 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 II  БР. 110-15/2015 
Датум: 14. април 2015. година 
 З А Ј Е Ч А Р 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Велимир Огњеновић, с.р.

 
 
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј 
 
 
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
Правилник о коришћењу средстава репрезентације ...........................................................1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, 
Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info 


