
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Нa oснoву члaнa 136. став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити ( „Сл.гласник РС“, број: 107/2005, 

72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015  106/2015), члана 19. 
Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а у вези са Законом о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 - др. закон и 103/2015) и Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006),  
Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на седници одржаној дана 

07.11.2016. године доноси следећи   

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ 

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ СОМБОР, СОМБОР 

 

 

Члан 1. 
 

Правилником о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор ( у даљем 

тексту: Правилник) уређује се следећа питања у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор ( у 

даљем тексту: Општа болница):  
1. шта се сматра репрезентацијом и средствима намењеним репрезентацији; 

2. начин планирања и извори финансирања репрезентације; 

3. права и обавезе запослених у вези са употребом средстава репрезентације; 
4. начин формирања и токови докумената насталих у вези са  репрезентацијом. 

5.   начин контроле спровођења одредаба овог Правилника у вези са употребом средстава намењених за 

репрезентацију.  

 

Члан 2. 

 

Репрезентацијом у смислу овог Правилника могу се сматрати сви трошкови настали у следећим 
случајевима:  

1. трошкови учињени приликом радних и пословних састанака; 

2. трошкови учињени приликом обележавања јубилeја и у другим сличним случајевима; 
3. трошкови угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног 

посла у земљи и иностранству; 

4. трошкови учињени приликом куповине поклона који се дају у пригодним приликама; 

5. пратећи трошкови настали приликом одржавања медицинских скупова здравствених радника и/или 
здравствених сарадника који за циљ имају едукацију истих; 

6. пратећи трошкови учињени приликом одржавања стручних конференција, међународних скупова и 

симпозијума на којима учествују запослени у Општој болници, а који за крајњи циљ имају 
повећавање квалитета пружених здравствених и других услуга које корисницима пружа Општа 

болница; 

7. остали трошкови репрезентације који нису наведени, а који су учињени у другим сличним 

случајевима када се представља делокруг рада Опште болнице. 
 

Средства намењена за репрезентацију су финансијска средства Опште болнице која се користа за 

финансирање трошкова насталих по основу случајева предвиђених ставом 1. овог члана. 
 

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   

Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  

Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 417–088  

e – mail  ...……...…… bolnicaso.direktor@sbb.rs 

Web site ...……...…… www.bolnicasombor.rs 

Матични број: 08906173;   Регистарски број: 8236092170;   Шифра делатности: 8610;   ПИБ: 106205005; 

Жиро рачуни: 840-801661-66,  840-787667-47,  840-1242761-40 

Број: 29-5260/2016 
Датум: 07. новембар 2016.год. 

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 
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Члан 3. 

  
Годишњи износ средстава намењених за репрезентацију се може кретати до висине финансијских 

средстава предвиђених Финансијским планом Опште болнице, односно Планом јавних набавки Опште болнице.  

 

У случају када је то предвиђено позитивним законским прописима и општим актима Опште болнице, 
директор Опште болнице доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке којом се из средстава намењених 

за репрезентацију финансирају трошкови настали по основу случајева предвиђених чланом 2. став 1. овог 

Правилника. 
 

Члан 4. 

 
Директор Опште болнице одлучујe о висини, као и о другим питањима у вези са начином коришћења 

средстава намењених за репрезентацију. 

 

Корисник средстава намењених за репрезентацију из претходног става овог члана може бити директор 
Опште болнице, као и друга запослена  лица  која у писаној форми он овласти ( у даљем тексту: Корисник 

средстава репрезентације).  

 
Директор Опште болнице може да овласти и друго запослено лице које ће доносити одлуке из става 1. и 

2. овог члана.  

 

Члан 5. 

 

Лице коме је поверено обављање послова из члана 4. став 3. овог Правилника дужно је да по захтеву 

директора Опште болнице, а најмање једном годишње, поднесе извештај о:  
1. годишњим износу средства намењених за остваривање репрезентације; 

2. висини тренутног утрошка средстава намењених за репрезентацију; 

3. другим питањима у вези са репрезентацијом, те висином и начином коришћења средства намењених 
за репрезентацију. 

 

Члан 6. 

 
Корисник средстава репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава 

намењених за репрезентацију. 

 

Члан 7. 

 

Изузетно, у случају да корисник репрезентације прекорачи одобрени износ висине средстава намењених 
за репрезентацију, а директор Опште болнице накнадно, писменим путем, не одобри средства до пуног износа 

насталих трошкова за предметну репрезентацију, корисник репрезентације је дужан да накнади разлику између 

одобрених средстава намењених за репрезентацију и стварног износа трошкова репрезентације. 

 
Обавеза о накнади разлике између насталих и одобрених трошкова репрезентације утврђује се одлуком 

директора Опште болнице. 

  

Члан 8. 

 

Корисник репрезентације дужан је да, уз личну исправу, читко потпише рачун о коришћеној 
репрезентацији.  

 

Рачуне који се односе на репрезентацију контролише директор Опште болнице и потврђује њихову 

тачност и исте оверава за плаћање.  
 

Директор Опште 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.  
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Рачуни и друга документа у вези са репрезентацијом обрађују се пре књижења, а у складу са одредбама 

прописа којима уређује рачуноводство. 
 

Члан 9. 

 

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

                Члан 10. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли Опште болнице 

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор. 

 
 

 

 

                                                                                                          Председник Управног одбора 

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

 

_____________________________________________ 

                                                                                                          др Ђерђи Вамошер Горетић 

 


