КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 7615/6а
Датум: 23.03.2017. год.
На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/2016) и Уредбе о
буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/03 и 12/2006) и члана 27, а у вези са
чланом 53. став 2. Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор Клиничког центра Ниш, на
седници одржаној 23.03.2017. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ

1. Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређује се употреба средстава на име трошкова репрезентације у
Клиничком центру Ниш (у даљем тексту: КЦ), а посебно:
-

шта се сматра трошковима репрезентације;
начин планирања и извори финансирања;
начин формирања и токови докумената у вези са настанком трошкова
репрезентације.
2. Трошкови репрезентације

Члан 2.
Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и
пословних састанака, трошкова учињених приликом обележавања јубилеја и у другим
сличним случајевима, трошкови угоститељских услуга који су у непосредној вези са
извршењем одређених службених послова у земљи, трошкови учињени приликом куповине
поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације који нису
наведени а који су учињени у другим случајевима када се представља делокруг рада КЦ.

Члан 3.
Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације може се кретати до
висине предвиђене у Финансијском плану и Плану јавних набавки КЦ. На основу Плана
јавних набавки КЦ, директор или лице које он овласти, потписује Одлуку о покретању
поступка јавне набавке за репрезентацију. Поступак јавне набавке спроводи се у складу са
Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавних набавки и
закључује уговор са најповољнијим понуђачем.

Члан 4.
Директор КЦ одлучујe о висини средстава која ће се употребити за репрезентацију и
коме од запослених се даје право на трошкове репрезентације.
Директор КЦ може да овласти и друго лице које ће доносити одлуке из става 1. овог
члана.
Члан 5.
Лице коме је поверено обављање послова из члана 4. став 2. овог Правилника дужно
је да директора КЦ извештава о:
-

планираним трошковима репрезентације,
утрошку средстава за репрезентацију;
свим другим случајевима када то од њега захтева директор.

Члан 6.
Одељење за организацију, планирање и евалуацију и мед. информатику води
евиденцију поклона који се по налогу директора КЦ дају у пригодним приликама. Образац
евиденције је саставни део овог Правилника (образац бр. 1).
Члан 7.

-

-

Плаћање трошкова репрезентације врши се на основу:
писаног захтева за коришћење средстава репрезентације које подноси лице из члана
4. става 1. најмање један дан пре настанка трошкова репрезентације, које одобрава
директор КЦ или лице које директор овласти (образац бр. 2);
рачуна за настале трошкове репрезентације потписаног од стране лица које је
користило репрезентацију;
извештаја о насталим трошковима репрезентације са разлогом настанка (образац бр.
3);
Лице које користи средства репрезентације дужно је да на полеђини рачуна стави свој
потпис и назначи повод настанка трошкова репрезентације.
Члан 8.

У случају прекораченог износа трошкове репрезентације назначеног у захтеву, лице
које је користило, дужно је да надокнади разлику између одобреног и оствареног износа
трошкова репрезентације.
Лице које је користило трошкове репрезентације у року од два дана од дана
испостављања рачуна подноси захтев директору за признавање трошкова који падају на
његов терет, са образложеним разлогом прекорачења.
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Члан 9.
Доказ о учињеним трошковима репрезентације доставља се писарници ради
евидентирања рачуна и Одсеку за финансијску оперативу који комплетира документацију уз
претходну проверу процедуре у складу са овим Правилником.
3. Прелазне и завршне одредбе

Члан 10.
На све што није регулисано овим Правилником, примењују се одредбе одговарајућих
законских прописа.
Члан 11.
Све касније измене у законским прописима по питању репрезентације, које настану
после доношења овог Правилника непосредно се примењују.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о репрезентацији у
Клиничком центру Ниш бр. 26553/5 - 13 од 17.09.2014. године.

Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,
Милан Петровић, адвокат

Овај Правилник је објављен на огласној табли Клиничког центра Ниш дана
_________ 2017. године.
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