УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЧАЧАК
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ЧАЧАК
Сходно члану 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/216, 113/2017, 95/2018), и члана 1. став 2. Уредбе о начину
коришћења службених возила („Службени гласник РС“ бр. 49/2014 и 15/2015) а на основу
члана 54. став 1. тачка 18. (пречишћен текст бр. 3072. од 27. 12. 2019. године и бр. 1207/3 од
13. 07. 2020. године, Савет Факултета, на седници одржаној дана 24. фебруара 2021. године
доноси
ПРАВИЛНИК
o условима и начину коришћења службеног возила
Факултета техничких наука у Чачку
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења службеног возила Факултета
техничких наука Чачак, као и права и обавезе запослених на Факултету у вези коришћења
службеног возила.
Службеним возилом, у смислу овог Правилника, сматра се путнички аутомобил који је
регистрован на име Факултета техничких наука Чачак Универзитета у Крагујевцу и
представља имовину Факултета.
Запослени, у смислу овог Правилника, сматрају се лица која су у радном односу на
Факултету на одређено и неодређено време, као и радно ангажована лица по другим
основама.
II УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА
Члан 2.
Службено возило Факултета користи се за обављање послова и задатака из делокруга рада
Факултета.
Члан 3.
Службено возило Факултет користи за службене потребе на територији Републике Србије.
Службено возило Факултет може користи изузетно и за службена путовања у иностранство.
Члан 4.
Право на сталну употребу службеног возила, у службене сврхе, уз могућност ангажовања
другог запосленог, има декан Факултета.
Изузетно декан Факултета службено возило може користити у приватне сврхе.
Право на привремену употребу службеног возила имају сва лица из члана 1. овог
Правилника на основу писменог захтева који се упућује декану и добијене сагласности на
исти.

Члан 5.
Писмени захтев за коришћење службеног возила подноси се најкасније у року од три дана
пре дана одређеног за службено путовање и садржи следеће:
•
•
•
•
•
•

датум подношења захтева,
име и презиме подносиоца захтева,
радно место и функција,
разлог путовања,
место путовања,
време трајања службеног пута.
Члан 6.

Сагласност за коришћења службеног возила даје декан, који утврђује распоред коришћења
службених возила и њиховог задужења.
Приликом одобравања коришћења службеног возила, декан нарочито цени:
•
•
•
•
•

време подношења захтева,
разлог подношења захтева,
радно место и послове које обавља запослени који подноси захтев,
планирано време задржавања службеног возила,
заузетост службеног возила.
Члан 7.

Након одобрења за коришћење службеног возила, издаје се путни налог који садржи име и
презиме запосленог који путује, радно место, дестинацију, циљ путовања, датум одласка и
повратка, врсту превоза, податке о смештају и извештај о обављеном путовању, као и друге
податке од значаја за конкретно путовање.
III НАЧИН КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 8.
Својом одлуком декан одређује лице задужено за старање о службеном возилу.
Одређено лице из става 1. овог члана води рачуна о техничкој исправности, наменском,
рационалном и економичном коришћењу службеног возила и вођење потребне
документације за службено возило.
Члан 9.
Особа задужена за старање о службеним возилима организује припрему и одржавање возила,
на основу распореда и дате сагласности за коришћење возила.
Члан 10.
Вођење евиденције о коришћењу службених возила организује особа за старање о
службеним возилима на основу одобрених захтева за коришћење службених возила, а у
складу са важећим прописима.
На основу евиденције из става 1. овог члана, особа задужена за старање о службеним
возилима, на захтев декана у обавези је да сачини извештај о коришћењу службеног возила
са подацима о корисницима, броју пређених километара, утрошку горива, износу (накнаде)
трошкова за одржавање возила и др.
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qJiaH 11.

Tiope.n: mn.1;a 3a.IJ:y)KeHor 3a nocnoBe o.n:p)l{aBalha cny)l{6eHor B031rna o.n: cTpaHe .n:eKaHa, c11y)l{6eHHM
B03HJIOM MO)l{e ynpaB.JbaTH H 3anocneHH ca o.n:roBapajyhoM B03aqK0M .IJ:03BOJIOM, no npH6aB.JbeHoj
carnacHOCTH .n:eKaHa.
3anocneHH KOjH KOpHCTH CJiy)K6eHO B03HJIO, 0.[{HOCHO KOjH je 3aJl,y)l{eH cny)l{6eHHM B03HJIOM,
OJl,roBapa 3a B03HJIO, lheroBy npaBHJIHY HaMeHCKY ynoTpe6y H OJJ.p)KaBaJhe, Kao H 3a Bol)elhe
Jl,HeBHe eBH,[{eHI.J;Hje O nyToBalhHMa npHnaraJheM nyTHOr HaJIOra.
qJiaH 12.

0IIITeheJha H KBapOBH HaCTaJIH 3a BpeMe KOpHIIIIlelha CJiy)K6eHor B03HJia, CMaTpajy ce
OIIITenelhHMa H KBapoBHMa HaCTaJIHM y TOKY H3BpIIIeJha cJiy)K6eHor 3a,[{aTaKa H Kao TaKBH na.n:ajy
Ha TepeT <l>aKynTeTa.
KBapoBH H OIIITehelha Koja cy HaCTana Kao nocne.n:m.J;a rpy6e Hena)l{Jhe H HenpH.IJ:p)KaBalha
nponHcaHHX npaBHJia y cao6pahajy, na.n:ajy Ha TepeT 3anocneHor KOjH HX je npoy3pOKOBaO.
qJiaH

13.

3anocneHH KOMe je o.n:o6peHo KOpHIIInelhe cny)l{6eHor B03Hna y o6aBe3H je .n:a noIIITyje cBe
nponHce H3 o6naCTH 6e36eJl,HOCTH cao6pahaja H caM CHOCH TpOIIIKOBe eBeHTyai1Hor Ka)l{JhaBalha
36or HenoIIITOBaJha HCTHX.

CJiy)l{6eHO B03HJIO, Kao OCHOBHO cpe.n:cTBO <l>aKyJITeTa, napKHpa ce no npaBHJIY Ha napKHHry
<l>aKyJITeTa, OCHM Ka.n:a je y nHTalhY CJiy)K6eHO nyTOBaJhe y BHIIIe.n:HeBHOM Tpajalhy BaH ce.[{HIIITa
<l>aKyJITeTa, IIITO ce KOHCTaTyje npHJIHKOM .n:aBalha o.n:o6pelha 3a cJiy)K6eHH nyT.
qJiaH 15.

KopHIIIIleJhe CJiy)K6eHor B03HJia 6e3 carnaCHOCTH .n:eKaHa HJIH Ha HaqHH ,upyraqHjH o.n: OHOr 3a IIITa
je .n:arn carnacHOCT, npe.n:cTaB.Jba noBpe.n:y pa.n:He .IJ:HCI.J;HnJIHHe.

IV 3ABPIDHE O,ll;PE)J;IiE

TipaBHJIHHK CTyna Ha CHary OCMOr .n:aHa o.n: .n:aHa o6jaBJbHBalha Ha ornaCHOJ Ta6JIH H caJTY
<l>aKy mern.
l13MeHe H ,uorryHe OBOr IlpaBHJIHHKa BpIIIHhe ce Ha HaqH:H 1I>eroB0r )lOHOIIIeli>a.

ITpaBHJIHHK o6jaBJbeH .n:aHa 2. 03. 2021. ro.n:HHe,
cTyna Ha cHary 10.03.2021. romrne.
TIPE,[(CE,[(Hl1K
CABETA <l>AKYflTETA

,[(p l1B//17J~H~,r;y;~· npoq).
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YHHBEP3HTET Y KPArYJEBIJ,Y
<l>AKYJITET TEXHIJqKIJX HAYKA Y qAqKY

lipoj: 419/4
24.02.2021.ro~uue
qAqAK

Cxo.zwo

3. 3aKoHa o jaBHoj cBojHHH (,,Cny)K6eHH rnacHHK PC", 6p. 72/2011 ,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - .up. 3aKOH, 108/216, 113/2017, 95/2018), H qJiaHa 1. CTaB 2.
Ype.u6e o HaqHHY Kopmrrn.elba cJiy)K6eHHX B03HJia (,,CJiy)K6eHH rnacHHK PC'· 6p. 49/2014 H
15/2015) a Ha OCHOBY qJiaHa 54. CTaB 1. rnqKa 18. (rrpeqmrrheH TeKCT 6p. 3072. 0.[{
27. 12. 2019. fO,UHHe H 6p. 1207/3 o.u 13. 07. 2020. fO,UHHe, CaBeT <l>aKyJITeTa, Ha ce,UHHI(H
o.up)KaHoj .uaHa 24. cpe6pyapa 2021. ro.nHHe .noHocH
qJrnHy
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o ycnoeuMa u uaquuy Kopumlieaa cnym6euor B03HJia
<l>aKyJITeTa TexuuqKux uayKa y qaqKy

y CBaja

ce ITpaBHJIHHK O ycJIOBHMa H HaqHHY Kopmrrnelha CJiy)K6eHor B03H.1a

<l>aKyJITeTa TeXHHqKHX HayKa y qaqKy, Kao y rrpe,UJIO)KeHOM TeKCTY, KOjH qJiHH cacTaBHH .ueo

,n:ocTaBHTH:
- y3 ITpaBHJIHHK,
- apxHBH CaBeTa.
ITPE,n:CE,n:HHK
CABETA <l>AKYflTETA
,Up HaaH MnnnneB, n, FH~p rrpocp.
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