


На основу члана 63. Закона о науци и истраживањима (Службени гласник РС 49/2019), а у складу са 
чланом 28. Статута Института БиоСенс – истраживачко-развојног института за информационе 
технологије биосистема, Управни одбор Института, на XXXII седници, одржаној 17. марта 2020. 
године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ  

УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ОКВИРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

I Опште одредбе 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређује се питање у вези са употребом средстава на име трошкова 

репрезентације везаних за угоститељске услуге, а посебно: 
- шта се сматра трошковима репрезентације везаним за угоститељске услуге; 

- начин планирања, извори финансирања и висина средстава за трошак репрезентације; 

- одређивање лица за праћење трошкова репрезентације; 
- начин формирања и токови докумената у вези са настанком трошкова репрезентације. 

 

II Трошкови репрезентације 

 

Члан 2. 
 

Трошковима репрезентације везаним за угоститељске услуге сматрају се трошкови учињени 
приликом радних и пословних састанака, укључујући ресторанске и кетеринг услуге, као и остали 
трошкови репрезентације, који нису наведени, а који су учињени у другим сличним случајевима 
када се представља делокруг рада Института. 
 

Члан 3. 
 

Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације везаним за угоститељске услуге може 
се кретати до висине која је утврђена у финансијском плану Института, за одређену годину. 

 

III Процедура одобрења и реализације репрезентације 

 

Члан 4. 
 

Директор одобрава коришћење средстава за трошкове репрезентације везаним за угоститељске 
услуге на основу писаног захтева корисника и одлучује о висини средстава која ће моћи да се 
искористе, по сваком појединачном захтеву. 
 

Члан 5. 
 

Директор одређује лице за праћење трошкова репрезентације везаним за угоститељске услуге. 

 

Лице из става 1. овог члана врши резервацију угоститељских услуга, а на основу одобрења 
директора и писаног захтева који се подноси најмање један дан пре настанка трошка 
репрезентације.  
Само у изузетним случајевима уз одговарајуће образложење, захтев се може поднети директору 
на одобрење у краћем року. 





Образац 1. 

ЗАХТЕВ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

ПОВОД: ________________________________________________________________ 

ВРЕМЕ: ____________________ 

МЕСТО: ____________________ 

у____________________________________ 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: ___________ динара 

ОСТАЛО: ________________________________________________________________ 

Средства за исплату трошкова репрезентације везаним за угоститељске услуге обезбеђена су 
Финансијском плану Института за одређену годину. 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА        САГЛАСАН 

 

_____________________                           ____________________ 

 

 


