
На основу члана  50. Статута Гимназије ,,Патријарх Павле'', Школски одбор, ( у даљем 

тексту: Установа), на седници ___.10.2021.године, доноси 

 

Правилник о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију 

 

1. Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

 

Правилником о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију ( у даљем тексту: 

Правилник), регулишу се услови и начин, поступак и контрола, као и друга питања у вези 

коришћења средстава за репрезентацију код Установе. 

 

Члан 2. 

 

Под средствима за репрезентацију, у смислу овог Правилника, сматрају се трошкови служења 

прехрамбеним производима (ручкови, вечере, закуске, коктели), алкохолним и безалкохолним 

пићима, трошкови смештаја, исхране и осталих услуга у хотелима и другим угоститељским 

објектима, трошкови превоза, купљених поклона и склилчних пригодних давања, као и трошкови 

свих других услуга пружених пословним партнерима везаним искључиво за пословне односе 

Установе. 

 

Члан 3. 

 

--------------------------------------------------------, утврђује укупну висину средстава код Установе за 

репрезентацију, у складу са финансијским планом Установе. 

За потребе овог Правилника, предмети или услуге учињене већем броју унапред непознатих лица, 

сматраће се рекламом и пропагандом, за разлику од предмета и услуга који су намењени само 

унапред одређеним познатим лицима, које ће се сматрати репрезентацијом. 

 

Члан 4. 

 

Директор Установе, својом одлуком утврђује висину, врсту и начин коришћења средстава за 

репрезентацију на месечном нивоу. 

 

Члан 5. 

 

Директор Установе и помоћник директора, имају право на коришћење средстава за репрезентацију 

и за послужење безалкохолним пићима и топлим напицима у току свог свакодневног рада, што се 

евидентира кроз БЛОК репрезентацију. 

Блок репрезентација је образац који садржи врсту и количину послужених безалкохолних пића и 

топлих напитака, датум и потпис овлашћеног лица. Један примерак Блок репрезентације остаје 

кориснику, а други примерак се доставља служби рачуноводства Установе. 

Висина средстава за репрезентацију, у смилу овог члана, утврђује се посебном одлуком директора 

Установе и то на месечном нивоу. 

 

 

 

 

 



2. Услови и начин коришћења средстава за репрезентацију 

 

Члан 6. 

 

Средства за репрезентацију користе се у следећим случајевима: 

1. Приликом посете пословних партнера, везаних искључиво за пословне односе Установе; 

2. Приликом одржавања седница Органа управљања, радних и пословних састанака; 

3. Приликом прослава државних и других празника; 

4. Приликом одржавања пригодних свечаности и других састанака; 

средства за рекламу и пропаганду користе се приликом рекламирања услуга из делатности рада 

Установе и вршења других облика пропаганде у интересу Установе. 

 

Члан 7. 

 

Средства за репрезентацију се користе за: 

1. Послужење прехрамбеним производима (ручкови, вчере, закуске, коктели); 

2. Послужење алкохолним и безалкохолним пићима; 

3. Смештај, исхрану и остале услуге у хотелима и другим угоститељским објектима за госте и 

пословне партнере Установе; 

4. Куповину поклона и сличних пригодних давања пословним партнерима (роковници, 

агенде, сувенири...) 

Средства за репрезентацију користе се првенствено у пословним и угоститељским просторијама 

Установе; 

Изузетно, средства за репрезентацију, из претходног става, могу се користити у пословним и 

другим угоститељским објектима ван седишта Установе, уз претходно одобрење директора 

Установе. 

 

3. Поступак за коришћење средстава за репрезентацију 

 

Члан 8. 

 

Запосленима у Установи, коришћење репрезентације одобрава директор Установе. 

Одобрење за коришћење средстава за репрезентацију садржи: 

1. Назив корисника средстава за репрезентацију; 

2. Име и презиме запосленог који је у име корисника средстава непосредно овлашћен да иста 

непосредно користи; 

3. Намена средстава за репрезентацију (врста услуге која се пружа или куповина одређене 

робе); 

4. Место трошка; 

5. Потпис овлашћеног лица, датум издавања одобрења; 

 

Члан 9. 

 

Запослени врши правдање трошкова репрезентације, на основу одобрења, из претходног члана, и 

оригинал рачуна за извршене услуге или куповину. 

Рачун заизвршене услуге или куповину обавезно садржи: назив Установе као корисника услуге 

или купца, назив издаваоца рачуна, спрецификацију тражених услуга или купљене робе, износ 

трошкова, ознаку начина плаћања рачуна, са потписом и печатом издаваоца рачуна и датум  

издавања рачуна. 

 

Члан 10. 



 

За правдање трошкова репрезентације, само по основу пружања услуга, запослени је дужан да уз 

претходно одобрење и рачун прилоћи и извештај о утрошку средстава репрезентације који садржи: 

назив фирме пословног партнера са бројем присутних лица којима је пружена услуга, као и имена, 

презимена и функције запослених код Установе која су пратила пословне партнере. 

За правдање трошкова репрезентације и само по основу куповине или уручења поклона запослени 

је дужан да уз претходно одобрење приложи и рачун. Директор Установе може да затражи и 

извештај о утрошку средстава репрезентације. 

 

4. Контрола трошкова средстава репрезентације 

 

Члан 11. 

 

Евиденција одобрених и утрошених средстава за репрезентацију води се у складу са законм, 

Правилником о рачуноводству и овим Правилником. 

Евиденцију трошкова средстава репрезентације прати служба рачуноводства и о томе 

благовремено извештама директора Установе и то сваких 15 дана. 

 

 

5. Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 13. 

 

Измене и допуне овог Пранилника врше се на начин и по поступку за његово доношење. 

 

Члан 14.  

 

Овај Правилник ступа на снагу сомог дана од дана објављивања на огласној табли Установе. 

 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 


