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На основу члана 36. став 2. тачка 13 Статута, Савет Факултета техничких наука у
Косовској Митровици дана 27.01.2015. године донси

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

1. Опште одредбе
Члан 1

Овим правилником уређује се употреба средстава на име трошкова репрезентације на
Факултету техничких наука, Кнеза Милоша бр. 7,  (у даљем тексту: Факултет), 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 на Факултету 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 факултета и других јубилеја, као и
у другим случајевима, затим трошкови репрезентације на сајамским, промотивним и другим
манифестацијама, приликом одржавања стручних конференција и мећународних скупова и
симпозијума, трошкови на службеним путовањима, трошкови угоститељских услуга, као и
други трошкови репрезентације, који нису наведени, а који су у функцији склапања послова и
уговора.

Члан 3.

       Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације може се кретати до висине
средстава која нам се уплаћују из буџета за те намене, као и из сопствених средстава, по
потреби, а у складу са одговарајућим општим актима Факултета.

Члан 4.

       Декан Факултета техничких наука ( у даљем тексту: декан), одлучујe о висини средстава
која ће се употребити за репрезентацију и коме од запослених се даје право на трошкове
репрезентације.



.{eran Moxe Aa oApeM I{ Apyro uzqe roje he 4onocuur oAJr}.Ke vB araBa 1. oeor qlIarra.

illan 5.

Jlzqe roue je ronepeno o6aeJ6albe rrocJroBa usqralaa 4. cr:as 2. osor [paBrrJrHrrKa 4yxuo je 4a
AeKaHa kBBeIIrTaBa O:

- rrnaHr4paHrrM TporrrKoBr,rMa penpe:en:raqnje,
- yrporrrmy cpeAcraBa 3a penpe3eHTa\zjy.

9nan 6.

.{er<an Ha cBe parlyue rr rpyra AoKyMeHra xoja ce He Mory [pr.r3Harr4 Kao rporrrKoBr4
penpe3eHTalluje cranJba HarIoMeHy ca HaJroroM Ko cHocr,r re rporrrKoBe r4 oBepaBa rrx rrorrrr{coM.

.{eran oBepaBa cBe paqyue u Wyta.qoKyMeHTa xoja ce o.4Hoce Ha rporrrKoBe peflpe3esrauuje.
flpe4ce4nux Caeera oBepaBa cBe panyne u ApWa roKyMeHTa roja ce o.4Hoce Ha rpomKoBe

perp$eHraquje 4exana.
Pauynlr h Wyra AoKyIvIeHTa Ha r.rMe pelpe3eHTarluje o6palyjy ce npe Krbr4xerba y cKJraAy ca

o gpe46aua rporrrrca xoju ypelyj e parryHo BoAcrB o.

3. Ilpena:ne rr 3aBprrrHe oApel6e
Htan 7.

Ha cse urro nuje perynucaHo oBr.rM [paBrrJrHr4KoM, npulrerryjy ce o4pe46e o4ronapajyhux
3aKOHa r.{ IIOA3aKOHCKT{X aKaTa.

9:ran 8.

Cee racnuje r{3MeHe y 3aKoHcKLIM nponucuMa no nr4Tarby pelp$eHTarluje, nenocpeAHo ce
npralremyjy.

9:ran 9.

Onaj flpanrurHr4K cryra Ha cHary ocaM AaHa oA AaHa ycuajawa.
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