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На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – други закон ,10/2019, 27/2018 – други закон и 

6/2020) и члана 41. Статута Економско-трговинске школе Бор, Школски одбор је на 

седници одржаној дана  20.11.2020. године, донео  

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

1. Опште одредбе 

 

Члан 1 

 

Овим правилником уређује се употреба средстава на име трошкова репрезентације у 

Економско-трговинској школи  Бор, а посебно: 

  

- шта се сматра трошковима репрезентације; 

- облици улагања средстава на име трошкова репрезентације; 

- утврђивање износа дозвољених средстава на име трошкова репрезентације; 

- овлашћења појединих лица у школи 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. 

 

2. Трошкови репрезентације 

 

Члан 2. 

 

 Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени са пословним 

партнерима приликом закључивања послова, уговора, обележавања Дана школе и 

других јубилеја, трошкови учињени на име организовања општинских и окружних  и 

републичких такмичења у школи, трошкови организовања завршних и матурских 

испита као и трошкови свечаности поводом испраћаја матураната, трошкови књига за 

награђивање ученика, трошкови пригодних поклона за чланове органа управљања, 

стручних органа и чланова колектива, трошкови учињени у време одржавања седница 

органа управљања, стручних органа , савета родитеља и у сличним случајевима, затим 

трошкови репрезентације на сајамским, промотивним и другим манифестацијама, 

приликом одржавања стручних конференција и мећународних скупова и симпозијума, 

трошкови рекламирања и штампања промотивних материјала, трошкови угоститељских 

услуга, трошкови мобилних телефона,  као и други трошкови репрезентације, који нису 

наведени.  

 

Члан 3. 

 

Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације може се кретати до 

висине која се признаје као расход у финансијском плану Школе. 

 



 

2 

 

Члан 4. 

 

Директор школе (у даљем тексту: Директор), одлучујe о висини средстава која 

ће се употребити за репрезентацију и коме од запослених се даје право на трошкове 

репрезентације. 

Члан 5. 

 

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

репрезентације.  

Рачуни и друга документа на име репрезентације обрађују се пре књижења у 

складу са одредбама прописа који уређујe рачуноводство. 

 

3. Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 6. 

 

На све што није регулисано овим правилником, примењују се одредбе 

одговарајућих законских прописа. 

Члан 7. 

 

Све касније измене у законским прописима по питању репрезентације, 

непосредно се примењују. 

 

Члан 8. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на 

огласној табли школе. 

 

 Председник Школског одбора 

  

 ______________________ 

                                                                                     Соња Стаменковић  

 

 

 Правилник објављен на огласној табли школе 20.11. 2020. године. 

 Ступа на снагу 8. дана од дана објављивања, дана 28.11.2020. год. 

 


