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          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                               ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГОДИНА 2013 БРОЈ 19 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 

 На пснпву шлана 58.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ 
бр.22/08, 8/09 и 7/011), Председник ппщтине дана  17.12.2013.гпдине дпнпси 
 

ПРАВИЛНИК 
П КПРИШЋЕОУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

 
Члан 1. 

 Овим Правилникпм п кприщћеоу средстава за репрезентацију (у даљем тексту: 
Правилник) уређују се услпви и нашин кприщћеоа средстава за репрезентацију за пптребе 
директних кприсника. 
 

Члан 2. 
 Средства за репрезентацију планирају се гпдищое, бучетпм и финансијским планпм у 
разделима директних кприсника. 
 

Члан 3. 
 Средства на име расхпда за репрезентацију мпгу се кретати највище дп изнпса кпји је 
утврђен Одлукпм п бучету  ппщтине  Курщумлија за текућу ппслпвну гпдину. 
 

Члан 4. 
 Кап кприсници средстава за репрезентацију пдређују се: 
 Председник Опщтине, 
 Заменик председника Опщтине, 
 Председник Скупщтине Опщтине, 
 Заменик председника Скупщтине ппщтине, 
 Нашелник Опщтинске управе, 
 Ппмпћник председника. 
 
 Правп на кприщћеое средстава за репрезентацију мпгу имати и пстала изабрана, 
ппстављена и заппслена лица, на пснпву дпбијенпг  пдпбреоа (сагласнпсти) пд стране лица из 
става 1. пвпг шлана. 

Члан 5. 
 Средства за репрезентацију мпгу да се кпристе за следеће намене: 
За кприщћеое услуга угпститељских пбјеката и услуга кетеринга у слушају прптпкпларнпг 
пријема и 
Кприщћеое услуга кафе кухиоа/бифеа. 
 Средства за репрезентацију кпристе се на нашин и ппд услпвима утврђеним пвим 
Правилникпм у складу са актима, упутствима и прпцедурама кпјима се уређује финансијскп 
ппслпваое директнпг кприсника. 

Члан 6. 
 Средства за репрезентацију за угпститељске услуге мпгу да се кпристе за ппслпвни 
рушак и вешеру, пднпснп кпктел ппслужеое (кетеринг) кпји се прганизује за: 
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Званице на пригпдним пбележаваоима јубијела, празника и других важних дпгађаја, 
кпнференције и други међунарпдни састанци, манифестације, пптписиваое знашајних угпвпра, 
дпнпщеое пдлука пд стратещкпг знашаја и сл. 
Чланпве пргана, кпмисија и струшних тимпва кпји пбављају ппсебнп знашајне задатке у складу 
са пдлукама, рещеоима и налпзима пвлащћених лица директних кприсника; 
Ушеснике службених састанака кпји имају ппсебан знашај за рад и ппслпваое директних 
кприсника.  
 Средства за репрезентацију за угпститељске услуге мпгу се изузетнп кпристити за 
плаћаое трпщкпва хптелскпг смещтаја лица кпја имају ппсебан знашај за рад и ппслпваое 
директних кприсника и других званица, пднпснп ушесника кпји су ппзвани да присуствују 
састанцима, пднпснп свешанпстима из става 1.пвпг шлана, акп им је пребивалищте, пднпснп 
местп сталнпг бправка ван места дпгађаја кпји су ппзвани и када је тп неппхпднп за 
пбезбеђеое оихпвпг присуства за време тпг дпгађаја. 
 

Члан 7. 
 Средства за репрезентацију за кприщћеое услуга кафе кухиое/бифеа пднпсе се на 
кприщћеое кафе, шајева и других напитака за састанке кпји се прганизују у прпстпријама 
кприсника бифеа. 
 Набавку и кприщћеое услуга кафе кухиое/бифеа пдређује председник Опщтине, 
председник Скупщтине ппщтине и нашелник Опщтинске управе, а у складу са свпјим пптребама 
и финансијским планпм. 

Члан 8. 
 Средства за репрезентацију кпристе се, пп правилу, за намене у земљи, а изузетнп и 
инпстранству. 
 Средства за репрезентацију мпгу да се кпристе у инпстранству ппд услпвпм да је 
оихпвп кприщћеое пдпбренп рещеоем п пдпбраваоу службенпг пута у инпстранствп. 
 

Члан 9. 
 Лица из шлана 4.пвпг Правилника пвлащћена су да, у свакпм кпнкретнпм слушају, 
налпже и пдпбре трпщеое средстава за репрезентацију у писанпј фпрми или усменпј, а у 
складу са пвим Правилникпм. 
 Кприсник средстава за репрезентацију ппднпси предлпг за кприщћеое средстава 
репрезентације кпји мпра да се пднпси на  ппвпд, изнпс и врсту репрезентације. 
 Кприсник средстава за репрезентацију дужан је да, уз лишну исправу, шиткп пптпище 
рашун п кприщћеоу пвих средстава и на пплеђини рашуна назнаши кпјим ппвпдпм је 
кприщћена репрезентација. 
 Изузетнп, у слушају да кприсник пвих средстава прекпраши пдпбрени изнпс 
репрезентације, а пвлащћенп лице из шлана 4.пвпг Правилника, у писанпј фпрми или усменп, 
не пдпбри репрезентацију у пунпм изнпсу насталих расхпда, кприсник пвих средстава је дужан 
да надпкнади разлику између утрпщенпг и пдпбренпг изнпса расхпда за репрезентацију 
најкасније приликпм наредне исплате зараде. 
 

Члан 10. 
 Рашуне кпји се пднпсе на репрезентацију кпнтрплище кприсник пвих средстава и 
пптврђује оихпву ташнпст, а пптпм кприсник средстава за репрезентацију из шлана 4.пвпг 
Правилника исте пверава за плаћаое. 
 Служба за финансије директнпг кприсника впди евиденцију искприщћених изнпса 
средстава за репрезентацију на пснпву примљених дпкумената (рещеое, рашун, пдпбреое, 
спецификација, др.). 
 На пснпву евиденција из ст.1 и 2.пвпг шлана, Служба за финансије директнпг кприсника 
саставља месешни извещтај п расхпдима за репрезентацију (планираним и изврщеним, 
прекпрашеоима у пптрпщои и др.), у складу са пдредбама пвпг Правилника и дпставља га 
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директнпм кприснику, пднпснп кприснику средстава за репрезентацију из шлана 4.пвпг 
Правилника. 

Члан 11. 
 Праћеое и кпнтрплу утрпщка средстава за репрезентацију врщи председник ппщтине и 
нашелник Опщтинске управе на пснпву извещтаја финансијске службе.  
 

Члан 12. 
 Овај Правилник ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 
  Брпј: I-02-177 
  У Курщумлији, дана 17.12.2013.гпдине 
  ППШТИНА КУРШУМЛИЈА 
 
                       ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ, 
                                  Радољуб Видић,дипл.ецц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 260      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.19             Датум: 17.12.2013.гпдине 

 
 

С  А  Д   Р   Ж   А  Ј 
 
 

1. Правилник п кприщћеоу права за репрезентацију ................................................ 260 


