
Република Србија
       СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
       ''ГОРЊА ТОПОНИЦА''
  Број:02-2459/1

29.04.2015. г.
           Горња Топоница, Ниш

На  основу  Закона  о  буџетском  систему  („Сл.  гласник  РС“  бр.  54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014)
и  Уредбе о  буџетском рачуноводству („Сл.  гласник  РС“, 125/2003 и  12/2006)  и
члана  26.  тачка  6)  и  19)  и  члана  55.  став  2.  Статута  Специјалне  болнице  за
психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш (бр. 02-5946/1
од  08.08.2013.  године-  пречишћен  текст),  Управни  одбор  Болнице, на  седници
одржаној дана 28.04.2015. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
О  ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
"ГОРЊА ТОПОНИЦА" У ГОРЊОЈ ТОПОНИЦИ,НИШ 

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим  правилником  уређује  се  употреба  средстава  на  име  трошкова
репрезентације  у  Специјалнoj  болници  за  психијатријске  болести  ''Горња
Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, (у даљем тексту: Болница), а посебно:

- шта се сматра трошковима репрезентације;
- начин планирања и извори финансирања трошкова репрезентације;
- утврђивање износа дозвољених средстава на име трошкова репрезентације;
- овлашћења појединих лица у Болници у вези са употребом средстава на име 

трошкова репрезентације;
- начин формирања и токови докумената у вези са улагањем средстава на име 

трошкова репрезентације;
- начин контроле спровођења одредаба овог правилника у вези са употребом 

средстава за трошкове репрезентације.
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II  Трошкови репрезентације

Члан 2.

Трошковима  репрезентације  сматрају  се  трошкови  пригодних  коктела
поводом  радних  и  пословних  састанака  са  партнерима,  обележавања  јубилеја,
болничке  славе,  приликом  одржавања  медицинских  скупова  у  вези  едукације
запослених у Болници, трошкови поводом саучешћа запосленим у случају смрти
чланова уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог.

Под  трошковима  репрезентације  сматрају  се  и  поклони  који  се  дају  у
пригодним приликама и то: ручни радови и слике пацијената настале у процесу
психосоциорехабилитационог третмана. 

Члан 3.

      Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације може се кретати
до висине предвиђене у Финансијском плану и Плану набавки Болнице за одређену
буџетску  годину.  Поступак  набавке  спроводи се  у  складу  са  Законом  о  јавним
набавкама.

Члан 4.

      Директор Болнице, одлучује о висини средстава која ће се употребити за
репрезентацију у сваком конкретном случају.
      Директор Болнице 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.  овог  правилника
дужно је да директора Болнице извештава о:

- планираним трошковима репрезентације;
- утрошку средстава за репрезентацију.

Члан 6.

      Лице  које  директор  овласти  води евиденцију  поклона  који  се,  по  налогу
директора, дају у пригодним приликама.

Образац евиденције је саставни овог правилника (Образац бр. 1).
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Члан 7.

Плаћање трошкова репрезентације врши се на основу:
- рачуна за настале трошкове репрезентације потписаног од стране лица које

је користило репрезентацију;
- извештаја  о  насталим  трошковима  репрезентације  са  разлогом  настанка

(Образац бр. 2). 
Члан 8.

      Директор Болнице на све рачуне и друга документа која се не могу признати
као трошкови репрезентације ставља напомену са налогом ко сноси те трошкове и
оверава их потписом.

Директор Болнице оверава све рачуне и друга документа која се односе на
трошкове репрезентације. 

Члан 9.

      Докази о учињеним трошковима репрезентације  достављају се начелнику
Одељења за економско- финансијске послове, који комплетира документацију.

Рачуни и друга документа на име репрезентације обрађују се пре књижења у
складу са одредбама прописа који уређује рачуноводство.

Члан 10.

Директор  Болнице  је  дужан  да  Управном  одбору  квартално  подноси
извештај о трошковима репрезентације у Болници.

III  Прелазне и завршне одредбе
                                                          

Члан 11.

      На  све  што  није  регулисано  овим  правилником,  примењују  се  одредбе
одговарајућих законских прописа.

Члан 12.

Све касније измене у законским прописима по питању репрезентације, које
настану после доношења овог правилника непосредно се примењују.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од доношења.

  ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
_____________________________

Др Биљана Николић




