
На основу члана 58. Статута Зуботехничке школе, Школски одбор на седници 

одржаној 14.09.2016. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О УПОТРЕБИ ПРИВАТНОГ АУТОМОБИЛА 

У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се права и обавезе запослених у Зуботехничкој школи у 

Београду (у даљем тексту: Школа) по основу коришћења приватног аутомобила у 

службене сврхе. 

 

Члан 2. 

Запослени у Школи могу изузетно користити приватни аутомобил у службене сврхе 

искључиво за потребе Зуботехничке школе. 

О потреби за коришћењем приватног аутомобила у службене сврхе одлучује директор 

Школе, а нарочито ће имати у виду следеће типичне ситуације: 

- промоција Школе на сајмовима образовања и у другим школама; 

- одлазак на такмичења различитог ранга и повратак са истих; 

- сарадња са другим/сродним стручним школама; 

- стручни скупови, семинари, предавања и сличне манифестације организоване у 

сврху стручног усавршавања; 

- превоз различитих материјала, средстава и ствари неопходних за несметано и 

нормално функционисање наставе и школских служби, као што је превоз књига, 

столица, клупа, потрошних ствари и сличног. 

 

Члан 3. 

Приватни аутомобил у службене сврхе се, сем у међуградском и међународном 

саобраћају, може користити и за превоз у локалу и то стриктно за пословне потребе 

Школе. 

 

Члан 4. 

Директор Школе издаје писмени путни налог за коришћење приватног аутомобила у 

службене сврхе.  

Обавезни елементи путног налога су следећи: 

- регистарски број возила; 

- тип возила; 

- временски период у којем се реализује службено путовање; 

- назив места у којем је обављено путовање; 

- километража очитана на уређају у возилу на почетку и на крају службеног пута;  

- потрошња горива у литрима на пређених 100 километара; 

- број пређених километара. 



Члан 5. 

Аутомобил који се користи у службене сврхе мора бити у власништву запосленог или 

неког од чланова његове породице.  

Уколико је власник аутомобила члан породице запосленог, потребно је да запосленом 

изда овлашћење за коришћење возила. 

 

Члан 6. 

Запослени има право на надокнаду трошкова за коришћење приватног аутомобила у 

службене сврхе. 

На основу уредног путног налога, врши се обрачун пређених километара и накнаде за 

предметне трошкове. 

Накнада за употребу приватног аутомобила у службене сврхе износи 30% од званичне 

цене литра погонског горива по пређеном километру. 

 

Члан 7. 

Накнада запосленом за употребу приватног аутомобила у службене сврхе представља 

накнаду запосленом по основу амортизације сопственог аутомобила и не садржи износ 

трошкова по основу утрошеног горива. 

Трошак горива, које је запослени потрошио у службене сврхе, је трошак пословања 

Школе и као такав се, на основу података из путног налога и из помоћне евиденције, на 

основу које ће се утврдити количина потрошеног горива, као што су фискални рачуни 

издати приликом сипања горива у аутомобил током путовања у службене сврхе, 

регулише или исплатом запосленом на текући рачун или сипањем обрачунате 

количине горива у аутомобил запосленог. 

 

Члан 8. 

Запослени је дужан да у року од једног радног дана од дана завршетка путовања у 

службене сврхе достави обрачунској служби Школе сву документацију потребну за 

обрачун накнаде за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе и за обрачун 

утрошка горива у службене сврхе. 

 

Члан 8. 

Запослени који злоупотреби право на накнаду за употребу приватног аутомобила у 

службене сврхе, као и право на признавање трошка потрошених литара горива, дужан 

је да плати прекорачени износ обуставом дела његове зараде. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА:  

 

                                                                        ___________________________________ 

                                                                                      Милица Бошковић, с.р. 



                                                    

 


