На основу Члана10., а у вези са Чланом 11. и 12. Статута СКЦ ‘’Стеван Сремац’’ Сента, Управни одбор
СКЦ, на седници одржаној дана 18.02.2017.године доноси

ПРАВИЛНИК О УГОСТИТЕЉСКИМ УСЛУГАМА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за репрезентацију Српског
културног центра ''СтеванСремац'' Сента (у даљем тексту: СКЦ)
Члан 2.
Расходима за репрезентацију сматрају се расходи који настају у поступку представљања или
заступања СКЦ од стране овлашћених лица пред пословним партнерима, ради обављања и стварања
става о делатности из надлежности којој СКЦ припада.
То су расходи настали са пословним партнерима у поступку уговарања и потписивања уговора,
обележавања јубилеја и другим сличним случајевима, као и на сајамским и другим
манифестацијама, књижевним вечерима у организацији СКЦ и службеним путовањима.
Расходи репрезентације су расходи поклона у виду услуга и добара.
Члан 3.
Расходима репрезентације могу се признати расходи који су недвосмислено и веродостојно
документовани, што значи да су настали.
Члан 4.
Средства репрезентације утврђују се и планирају у Финансијском плану СКЦ за сваку годину.
Члан 5.
Право да користе средства репрезентације, угоститељских услуга, коктел послужења - кетеринг (у
даљем тексту: корисник репрезентације) има управник СКЦ или друго лице које овласти.
Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава
репрезентације и угоститељских услуга.
Члан 6.
Средства репрезентације за коришћење услуга кафе, чајева и других напитака у СКЦ, као и њихове
кориснике одобрава управник или лице које он овласти у складу са одобреним расходима у
Финансијском плану који је усвојио Управни одбор СКЦ.
Члан 7.
Управник СКЦ или лице које он овласти, овлашћен је да, у сваком конкретном случају одобри
трошење средстава репрезентације у складу са овим Правилником, те да уз рачун о трошковима
поднесе писмени извештај о извршеној (искоришћеној) услузи.
Члан 8.
Управник, или лице које он овласти, на све рачуне и друга документа која се не могу признати као
трошак репрезентације ставља напомену са налогом ко сноси те трошкове и оверава их потписом.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора СКЦ.
В.Д. Председница УО
________________________

