


 

 

Члан 4. 

 

Запослени има право на исплату аконтације у висини планираних трошкова, према 

предвиђеном трајању службеног пута, тако што у захтеву за обављање службеног 

путовања наведе износ. 

Уколико запослени не започне службено путовање у наведеном року, дужан је да 

исплаћену аконтацију врати у року од три дана од истека налога за службено путовање. 

Уколико по реализацији службеног пута, запослени није покрио одговарајућим рачунима 

исплаћену аконтацију, а не изврши повраћај новца, тај износ ће се одбити од зараде 

запосленог. 

 

Члан 5. 

 

Запосленом припада накнада трошкова преноћишта у хотелу до четири звездице у висини 

приложеног рачуна. 

Уколико је услуга смештаја предмет реализоване јавне набавке, преноћиште у хотелу се 

може обезбедити запосленом само од понуђача одабраног на основу спроведене јавне 

набавке. 

 

Члан 6.                                                                      

 

Запосленом припада накнада трошкова превоза на службеном путовању који се признају у 

целини према приложеним рачунима (аутобуска карта, возна карта и сл.). 

Уколико је услуга превоза који се користи на службеном путовању предмет реализоване 

јавне набавке, превоз запосленог се може обезбедити само од понуђача одабраног на 

основу спроведене јавне набавке. 

 

Члан 7. 

 

Запослени може користити службено возило за путовање у земљи уз претходну сагласност 

руководиоца организационе јединице. 

Запослени може користити сопствени аутомобил за превоз на службеном путу у земљи, уз 

сагласност руководиоца организационе јединице.  

Накнада за коришћење приватног  аутомобила  у  службене  сврхе  се признаје до износа 

30%  цене  једног  литра  бензина  помножен са бројем  потрошених  литара и представља 

трошак који је  потребно документовати   рачунима  за  утрошено  гориво, односно  

уредно попуњеним  путним  налозима 

Запослени, коме се исплаћује накнада трошкова за употребу сопственог возила у службене 

сврхе нема право на издатке за трошкове горива, поправке, одржавање возила и сл.  

 

 

 

 

 

 



Члан 8.  

 

У накнаду трошкова за службено путовање не могу се признати трошкови плаћених казни 

за прекорачење брзине, казне за паркирање и других прекршаја у саобраћају које је 

запослени проузроковао.   

 

  

 

II НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

  

Члан 9. 

 

Службеним путовањем у иностранство сматра се службено путовање из Републике Србије 

у страну државу и службено путовање из једног у друго место у страној држави. 

 

Члан 10. 

         

Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство надокнађују се у висини хотелског 

рачуна плаћеног за преноћиште и доручак у хотелу до четири звездице. 

Уколико је обезбеђено бесплатно преноћиште и доручак, не надокнађују се трошкови 

смештаја. 

Члан 11. 

 

Запосленом упућеном на службени пут у иностранство, може се исплатити дневница чији 

се износ утврђује на основу посебне одлуке директора. 

Дневница за службено путовање у иностранство обрачунава се од часа преласка државне 

границе Републике Србије – у поласку, до часа преласка државне границе Републике 

Србије -  у повратку. 

Уколико се службено путује у више земаља, износ дневница одређује се за сваку страну 

државу у којој лице борави, сразмерно са временом које је провео у страној држави. 

 

Члан 12. 

 

Запосленом припада накнада трошкова превоза на службеном путовању у иностранству 

који се признају у целини према приложеним рачунима (авионска карта, аутобуска карта, 

возна карта и сл.).  

Запослени може користити службено возило за путовање у иностранство уз претходну 

сагласност руководиоца организационе јединице. 

Запослени може користити сопствено возило за путовање у иностранство уз претходну 

сагласност руководиоца организационе јединице. 

 

Члан 13. 

 

Подношење извештаја и обрачун трошкова за службено путовање у земљи и иностранству 

врши се у року од седам дана од дана када је службено путовање завршено. Уз обрачун 

путних трошкова подносе се одговарајући докази о постојању и висини трошкова. 

 






