ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА

Београд, 2017.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 19.02.2017. год. донео је

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА
У КАЈАКАШКОМ САВЕЗУ СРАБИЈЕ

Члан 1.
Овим Правилником се уредјује обезбедјивање и наменска употреба средстава за
репрезентацију пословања ( у даљем тексту: средства за репрезентацију) у
Кајакашком савезу Србије (даље: Савез).
Члан 2.
Средстава за репрезентацију се обезбедјују у Финансијском плану Савеза, сагласно
програмским и планским задацима и пословима, као и предвидјеном броју седница
органа Савеза и чланова њихових радних тела.
Члан 3.
Средстава за репрезентацију морају се користити наменски и на најекономичнији
начин.
Средстава за репрезентацију могу се користити за време одржавања седница органа
Савеза, извршних органа и радних тела, стручних и радних састанака и других
облика сарадње и пословних односа са представницима удружених чланова и
других организација, као и за време одржавања одговарајућих облика сарадње
(седнице, конференције, службене посете и сл.) са домаћим и иностраним савезима,
федерацимајам и органима чији су домаћини органи и чланови Савеза.

Члан 4.
Средстава за репрезентацију могу се користити за учеснике седница и госте: за
послужење за време одржавања седница за набавку и употребу освежавајућих и других
напитака, за смештај и исхрану у хотелским објектима, за израду и поклон предмета
који служе као обележје и реклама Савеза, за угоститељске услуге и трошкове превоза
у локалу.
Члан 5.
Коришћење средстава за репрезентацију одобрава Председник Савеза.
Председник је дужан да најмање једном годишње, по правилу приликом усвајања
Завршног рачуна, упозна Управни одбор о реализацији средстава за репрезентацију.
Члан 6.
О примени овог Правилника стараће се Председник Савеза.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу 8 ( осам) дана од истицања пословника на огласној
табли у седишту Савеза.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.

Председник
__________
Мирко Нишовић

