На пснпву члана 32.ст.1.тач.1. Статута Дпма ученика средое железничке шкпле, а у складу са
Уредбпм п накнади трпшкпва и птпремнини државних службеника и намештеника(„Сл.гл.РС“
бр.98/07 и 84/2014) , и пдредбама Кплективнпг угпвпра у Дпму ученика средое железничке
шкпле, Управни пдбпр је, на седници пдржанпј 18.09.2015, дпнеп:

ПРАВИЛНИК
П СЛУЖБЕНИМ ПУТПВАОИМА
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Пвим Правилникпм ближе се уређује правп на накнаду путних трпшкпва, начин и висина
накнаде трпшкпва у земљи и инпстранству, кпји настану у вези са пбављаоем службених
ппслпва за Дпм ученика средоe железничке шкпле у Бепграду.
Члан 2.
Службеним путпваоем у смислу пвпг правилника, сматра се путпваое на кпје се заппслени
у Дпму и изабранп пднпснп ппстављенп лице упућује да, пп налпгу пвлашћенпг лица,
изврши пдређени службени ппсап ван места свпг редпвнпг заппслеоа, пднпснп ван
седишта Дпма.
Члан 3.
За службени пут, путни налпг пптписује пвлашћенп лице и тп:
1) директпру Дпма, председник Управнпг пдбпра Дпма;
2) заппсленпм или ангажпванпм лицу Дпма, директпр Дпма.
Члан 4.
Лицу упућенпм на службенп путпваое, пвлашћенп лице издаје путни налпг пре негп штп
крене на службени пут.
Налпг за службенп путпваое садржи име и презиме лица кпје путује, местп и циљ
путпваоа, датум ппласка и датум ппвратка са путпваоа, врсту превпзнпг средства, ппдатке
п тпме кп снпси трпшкпве службенпг путпваоа, изнпс дневнице и евентуалнп умаоеое, а
акп се исплаћује акпнтација и изнпс акпнтације.

На пснпву налпга за службенп путпваое мпже се исплатити акпнтација у висини
прпцеоених трпшкпва.
Укпликп службени пут не заппчне у рпку пд три дана пд датума наведенпг у путнпм
налпгу, исплаћена акпнтација се мпра вратити нареднпг дана пд истека тпг рпка.
Члан 5.
Пбрачун и исплата дневнице, акпнтације и трпшкпва службенпг путпваоа врши се у складу
са Упутствпм за рад у ппступку издаваоа и реализације путнпг налпга, ДУСЖШ .П02
Управљаое улазнп-излазним дпкументима.
Члан 6.
Службенп путпваое мпже трајати најдуже 15 дана непрекиднп. Акп тп пптребе службе
захтевају или акп се заппчети ппсап не мпже прекинути, службенп путпваое, уз сагласнпст
пвлашћенпг лица, мпже трајати и дуже пд 15 дана али не дуже пд 30 дана непрекиднп.

II НАКНАДЕ ЗА СЛУЖБЕНП ПУТПВАОЕ
Члан 7.
Дневница за службенп путпваое изнпси 5% пд прпсечене месечне зараде пп заппсленпм у
РС, према ппследоем пбјављенпм ппдатку републичкпг пргана надлежнпг за ппслпве
статистике, на дан ппласка на службенп путпваое.
Дневница за путпваое на теритприји Србије пбрачунава се пд часа ппласка на пут дп часа
ппвратка са тпг пута и тп:
- пплпвина дневнице за време пд 8-12 сати,
- цела дневница за време пд 12-24 сата.
Пп истеку 24 сата, ппчиое да се рачуна време за нпву дневницу.
Члан 8.
Уз дневницу признају се накнада трпшкпва пренпћишта или угпвпренпг пансипна у висини
исппстављене фактуре хптела „А“ и „Б“ категприје, с тим штп се дневница умаоује:
- за 80% када је ппднет и признат рачун за пун пансипн;
- за 50% кад је ппднет рачун за пансипн са два пбрпка, и
- за 30% кад је ппднет рачун за пансипн са једним пбрпкпм.

Члан 9.
Издаци за превпз заппсленпг на службенпм путу признају се у висини стварних трпшкпва, а
пп прилпженпм рачуну:
1) када се кпристи впз, аутпбус или брпд кап превпзнп средствп, изнпс цене за впзну карту
(прва класа експреса, брзпг или ппслпвнпг или путничкпг впза, аутпбуска карта, пднпснп
прва класа на брпду);
2) када се кпристи авипн, кап превпзнп средствп, у изнпсу карте за туристичку класу
3) акп је превпз извршен аутп таксијем, пп рачуну предузећа или приватнпг лица кпје је
извршилп превпз.
Путним налпгпм пдређује се превпзнп средствп кпје ће заппслени кпристити.
Издаци за превпз аутп-таксијем у међуградскпм сапбраћају према прпписанпј тарифи
признају се изузетнп, самп акп не ппстпје друга средства јавнпг сапбраћаја (впз,аутпбус,
брпд) на пднпснпј релацији. Путпваое аутп таксијем се дпзвпљава и у случајевима када
нема јавнпг сапбраћаја пд аерпдрпма дп града.
Члан 10.
У пдгпварајућим случајевима и пп пдпбреоу директпра за службени пут се мпже
кпристити и сппственп впзилп.
Налпг за кпришћеое сппственпг путничкпг аутпмпбила у службене сврхе садржи следеће
ппдатке: тип впзила, регистарски брпј, брпј пређених килпметара на ппчетку и на крају
путпваоа, назив места у кпја су пбављена путпваоа и брпј пређених килпметара.
Трпшкпви се признају дп 30% цене једнпг литра ппгпнскпг гприва пп пређенпм килпметру.
Трпшкпви превпза из става 3. пвпг члана, не мпгу бити виши пд непппрезивпг изнпса
прпписанпг закпнпм.
Члан 11.
Заппслени је дужан да у рпку пд 3 дана пп ппвратку са службенпг путпваоа у земљи
уреднп преда пппуоен путни налпг са свпм дпкументацијпм и извештајем п пбављенпм
службенпм путу.
Укпликп је исплаћена акпнтација, пп завршенпм службенпм путпваоу врши се пбрачун
путних трпшкпва и, укпликп се пп кпначнпм пбрачуну утврди да су трпшкпви на службенпм
путу већи пд исплаћених акпнтација, надпкнада средстава врши се исплатпм на благајни
Дпма.
Акпнтација за службени пут кпја није ппднета на пбрачун у предвиђенпм рпку, пбуставља се
пд зараде заппсленпг при првпј исплати зараде.

Члан 12.
Заппсленим из других устанпва, пднпснп прганизација кап и лицима кпја су ангажпвана пп
угпвпру, у складу са закпнпм, а кпји се упућују на службени пут, припада дневница у висини
предвиђенпј чланпм 7. пвпг Правилника, кап и путни трпшкпви кпји се признају заппсленпм у
Дпму.
Трпшкпви
дневница за службени пут у инпстранствп.
Члан 13.
Дпм је пбавезан да заппсленпм пбезбеди накнаду трпшкпва за време прпведенп на
службенпм путу у инпстранству, најмаое у висини утврђенпј ппсебним прпписима кпјима се
регулише накнада трпшкпва државних службеника и намештеника приликпм службенпг
путпваоа у инпстранствп.
Члан 14.
За службени пут у инпстранствп, путни налпг пптписује:
1)директпру Дпма, председник Управнпг пдбпра Дпма,
2)заппсленпм Дпма, директпр Дпма.
Члан 15.
На службени пут у инпстранствп заппслени мпже бити упућен ради пбављаоа ппслпва у
трајаоу дп 30 дана.
Укпликп се за време бправка у инпстранству укаже пптреба да заппслени кпји је упућен на
службени пут пстане прекп 30 дана дп 60 дана, мпже се изузетнп признати кап службени пут,
п чему пдлуку дпнпси Управни пдбпр.
Члан 16.
На пснпву налпга за службенп путпваое у инпстранствп, а пп завршенпм службенпм
путпваоу, врши се пбрачун путних трпшкпва у складу са закпнским пдредбама п службеним
дневницама за путпваое у инпстранствп и врши се уплата на рачун заппсленпг кпји је пбавип
ппменутп путпваое.
Члан 17.
На пснпву налпга за службенп путпваое у инпстранствп мпже се извршити исплата акпнтације
у страним средствима плаћаоа у висини прпцеоених трпшкпва.
Пп завршенпм службенпм путпваоу у инпстранствп, врши се пбрачун путних трпшкпва и,
укпликп се пп кпначнпм пбрачуну утврди да су трпшкпви на службенпм путу већи пд
исплаћене акпнтације, надпкнада девизних средстава врши се уплатпм на рачун лица кпје је
пбавилп службенп путпваое.
У случају када је исплаћена акпнтација већа пд пбрачунатих трпшкпва пп кпначнпм пбрачуну,
лице кпје је пбавилп службени пут дужнп је да изврши ппвраћај утврђене разлике уплатпм на
благајну Дпма.
Члан 18.
Трпшкпви службенпг путпваоа у инпстранствп надпкнађују се на пснпву кпначнпг пбрачуна
путних трпшкпва кпји се у рпку пд 7 дана пд дана када је службенп путпваое завршенп,
ппднпси се писаним извештајем п извршенпм службенпм путпваоу, кпји пверава пдгпвпрнп
лице;

Уз пбрачун путних трпшкпва прилажу се пдгпварајући дпкази п ппстпјаоу и висини трпшкпва
(карте за превпз, рачун за пренпћиште, рачун за пстале тпшкпве кпји се признају).
Акп је у дпкументу п трпшкпвима, кпји се прилаже уз пбрачун, изнпс исказан у наципналнпј
валути у кпјпј није утврђена дневница, за пбрачун и признаваое издатака уз дпкумент се
прилаже и писмени дпказ п курсу наципналне валуте у пднпсу на валуту у кпјпј је утврђена
дневница за ту државу, у прптивнпм (акп се не прилпжи писмени дпказ), издаци пп тпм
дпкументу се не признају.
III НАКНАДА ЗА ПРЕВПЗ НА РАД И СА РАДА
Члан 19.
За кпришћеое превпза за дплазак на рад и пдлазак са рада исплаћује се накнада у висини
цене месечне претплатне карте у градскпм, приградскпм пднпснп међуградскпм сапбраћају.
Трпшкпви превпза признају се самп за дане кпје је радник прпвеп на раду.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 20.
Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Дпма.

Председник Управнпг пдбпра

__________________________

