
 
 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

Број: 2281/5 

Датум: 27.07.2017. године 

Пожега 

 

 

 

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016 

88/2019), Уредбе о начину коришћења службених возила („Сл. гл. РС“, број 49/2014 и 

15/2015), члана 39. став 1. тачка 15. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 9/2016 и 

2/2018) и члана 40. став 1. тачка 15. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. 

године, Надзорни одбор ЈКП „Наш дом” Пожега, на својој редовној седници од 27.07.2017. 

године, донео је: 

 

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА  

ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Правилником о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: 

Правилник) уређују се услови и начин коришћења службених возила Јавног комуналног 

предузећа „Наш Дом“ Пожега (у даљем тексту: ЈКП „Наш Дом“ Пожега), као и права, 

обавезе и поступање запослених у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, а у вези са коришћењем 

службених возила. 

 

Под појмом запослени, у смислу овог правилника, подразумевају се лица која су у радном 

односу у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, на одређено и неодређено време, као и друга лица која 

обављају послове за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, по основу уговора о повременим и 

привременим пословима, уговора о делу или неког другог уговорног односа. 
 

Члан 2. 

Правилник доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш Дом“ Пожега, у складу са његовим 

овлашћењима утврђеним законским одредбама, као и одредбама Статута ЈКП „Наш Дом“ 

Пожега. 

 

Члан 3. 

Службеним возилима у смислу овог Правилника сматрају се путнички аутомобили и 

друга моторна возила која су набављена за потребе превоза запослених у ЈКП „Наш Дом“ 

Пожега, а у вези са пословима и делатностима ЈКП „Наш Дом“ Пожега, као и за превоз 

роба и опреме потребних за обављање послова и задатака из делокруга рада  ЈКП „Наш 

Дом“ Пожега.  

 

 

 



 
 

Члан 4. 

Службена возила могу бити набављена средствима ЈКП „Наш Дом“ Пожега, добијена на 

основу уговора о донацији, као поклон, завештањем или другим правним пословима. 

 

 

Члан 5. 

Службена возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега регистрована су на име ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

и сматрају се имовином истог. 

 

Члан 6. 

Службена возила могу се користити за обављање послова и задатака из делокруга рада 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, као и у другим случајевима када је то у интересу истог. 

 

II. УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СЛУБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

Члан 7. 

Службена возила користе се за службене потребе на територији Општине Пожега, а ван 

територије Општине Пожега, ако то потребе посла захтевају односно ако се на тај начин 

доприноси бржем, ефикаснијем, економичнијем и рационалнијем обављању послова и 

задатака из делокруга рада ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 

Службена возила могу се изузетно користити за службено путовање у иностранство, на 

основу одлуке директора ЈКП „Наш Дом“ Пожега, којим се у сврху превоза одобрава 

коришћење службеног возила. 

 

Службена возила се по правилу користе у току радног времена, а изузетно и после истека 

радног времена, све док траје започети посао. 

 

Службена возила користиће се и у случајевима хитних интервенција, пожара, повреда 

запослених, смештаја запослених у здравствене установе, као и у другим случајевима који 

су по својој природи хитни и неодложни. 

 

Члан 8. 

Право на сталну употребу службеног возила, са и без ангажовања возача има директор 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 

Члан 9. 

Службеним возилом може управљати и други запослени у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, који 

има одговарајућу возачку дозволу, испуњава друге услове предвиђене прописима из 

области безбедности саобраћаја, ако потребе посла то захтевају, а по претходно 

прибављеној сагласности директора ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 

Члан 10. 

Свако лице које има право на употребу службеног возила лично одговара за задужено 

возило, његову правилну и наменску употребу и одржавање и у ту сврху је обавезан да пре 

почетка коришћења возила: 



 
 

- Визуелним прегледом утврди да је возило без видљивих недостатака и да је 

снабдевено обавезним прибором, алатом и опремом, 

- Утврди стање горива у резервоару, количину моторног уља у мотору и количину 

течности у хладњаку. 

 

По обављеном службеном путу, лице које у смислу овог Правилика управља службенм 

возилом, дужно је да у писаној форми укаже на сва запажања у погледу техничке 

неисправности возила, а у циљу њиховог отклањања односно одржавања возила у 

исправном стању. 

 

Члан 11. 

Свако лице, које у смислу овог Правилика управља службенм возилом, одговара за 

материјалну штету причињену ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ако се утврди да је исту 

проузроковао својом кривицом (штета настала као последица грубе непажње и 

непридржавања прописаних правила) и стога је дужно надокнадити је ЈКП „Наш Дом“ 

Пожега. 

 

Члан 12. 

Свако лице, које у смислу овог Правилика управља службенм возилом, у обавези је да у 

потпуности поштује све прописе из области безбедности саобраћаја и у складу с тим 

сноси трошкове евентуалног кажњавања због непоштовања истих.  

 

Члан 13. 

 

Образац путног налога обавезно садржи:  

- евиденциони број путног налога, 

- податке о службеном возилу, 

- период важења путног налога, 

- име и презиме и потпис запосленог који управља возилом, 

- потпис директора ЈКП „Наш Дом“ Пожега, у својству одговорног лица, оверен 

печатом, 

- датум издавања, 

- предвиђено место за податке које обавезно уписује запослени током употребе 

службеног возила. 

 

Члан 14. 

Свако лице, које у смислу овог Правилика управља службенм возилом, дужно је да у 

образац путног налога обавезно упише:  

- датум, 

- релацију, 

- време поласка и доласка, 

- полазну и долазну километражу, 

- пређени број километара, 

- податке о точеном гориву. 

 



 
 

Запослени својеручним потписом оверава унете податке у образац путног налога. 

Запослени који користи службено возило по путном налогу, обавезан је да исти води 

ажурно и тачно уписујући све предвиђене податке, а по престанку потребе да користи 

службено возило, обавезан је да уредно попуњени путни налог и кључеве возила преда 

овлашћеном лицу, ради евиденције. 

 

Члан 15. 

Оперативни, дневни распоред употребе службених возила, врше руководиоци 

организационих јединица у ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 

Руководиоци организационих јединица у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, приликом дневног 

распоређивања службених возила, руководе се разлозима и хитношћу обаваљања 

одређеног посла, као и могућношћу одлагања истог. 

 

Сви запослени, у оквиру послова које обављају на свом радном месту, дужни су да 

планирају и да руководиоцима организационих јединица у ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

благовремено пријаве потребу за коришћењем службеног возила, најкасније 24 часа 

раније. 

 

Члан 16. 

Захтев за коришћење службеног возила, ради реализације службеног путовања, подноси се 

директору ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 

Захтев за коришћење службеног возила, ради реализације службеног путовања, треба да 

садржи следеће податке: 

- датум подношења захтева, 

- име и презиме запосленог који тражи дозволу за коришћење службеног возила,  

- радно место и функција, 

- организациона јединица ЈКП „Наш Дом“ Пожега у којој је запослен, 

- разлог путовања, 

- место где се путује, 

- временски период за који се тражи коришћење службеног возила. 

 

За одлуку о давању сагласности за коришћење службеног возила директор ЈКП „Наш 

Дом“ Пожега узима у обзир следеће: 

- време подношења захтева, 

- разлог подношења захтева, 

- радно место и послове које обавља запослени који подноси захтев, 

- планирано време задржавања службеног возила, 

- заузетост службеног возила. 

 

Директор ЈКП „Наш Дом“ Пожега одобрава коришћење службених возила, ради 

реализације службеног путовања, путем овере налога за употребу одређеног службеног 

возила, на име запосленог, на обрасцу путног налога, који садржи: 

- име и презиме запосленог који путује,  

- радно место,  



- aecTHHaiiHJy, 
- mib nyxoBaiba, 
- flaxyM, BpeMe o^JiacKa H noBpaxKa, 
- Bpcxy npeB03a, 
- KaxeropHJy xoxena, yKOJiHKO j e npe^BH^eHo OAcycxBOBaite ca pa^a BHine aana, 
- xpouiKOBe, 
- o6pa3au sa HSBemxaj n o oGaBjtenoM n y x o B a a y , 
- Kao H a p y r e no;taxKe o;t snanaja 3a KOHKpexHO nyxoBafte . 

YKOJIKKO npecxane noxpeGa 3a KopnmhefteM cjiy)K6enHx B03HJia, n a n a n n n npe^BH^en HJianoM 
13. H HJianoM 15. 3anocjieHH j e fly>Kan jia o XOMC x n x n o o6aBecxH pyKOBoanone 
opraHHsannoHHX j e a n n n n a y 3KU „ H a m J\OM'' I loacera, Kao n ^^npeKxopa J K I l „ H a m ^ O M " 
rioacera. 

KopHmhen>e cjiyacGenor B03Hjia 6e3 carjiacnocxH anpeKxopa J K H „ H a m /^OM" ITo^era HJIH na 
naHHH apyraHHJH on o n o r 3a KOJH j e aaxa carjiacnocx, npeflcxaBjta noBpe^y pa^ne o6aBe3e H 
Moace 6HXH OCHOB 3a oxKa3 yroBopa o pajxy. 

OApe^Ge OBor npaBHJiHHKa o6aBe3ne cy 3a CBC 3anocnene y JKH „Hani ^ O M " I l o ^ e r a . 

Hjian 20. 
npaBHJiHHK o KopHnihen>y cjiyncSennx B03HJia J K n „ H a m /I|OM" noacera cxyna na c n a r y AanoM 
noxHHCHBaifca. 

HjiaH 17. 

HjiaH 18. 

III. SABPUIHE OAPE^BE 
Hjian 19. 

HaA3opHH oaSop 
JKn „Ham ; ^ O M " Ilo^era 


