
 

 

 
Република Србија 

Прекршајни суд у Крушевцу 

СУ I 91/17          

19.10.2017. године 

Крушевац    

 

На основу члана 37. Закона о платама државниих службеника и намештеника 

("Сл.гласник РС" бр. 62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, 

108/2013 и 99/2014), члана 2. и члана 3. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“ бр. 98/2007 – пречишћен текст и 

84/2014), као и члана 7. Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр. 110/2009, 70/2011, 

19/2012 и 89/2013), Председник Прекршајног суда у Крушевцу, Марина Ђорђевић, 

доноси дана 19.10.2017.године следећи 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

о условима за остваривање права на наплату трошкова превоза запослених у 

Прекршајном суду у Крушевцу 

 

Члан 1. 
 

У складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Сл.гласник РС", бр. 98/2007 – пречишћен текст и 84/2014), запосленима у 

Прекршајном суду у Крушевцу накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и 

одлазак с рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, 

односно међуградском саобраћају. 

 

Претплатна карта или новчана противвредност исте се обезбеђује, односно 

исплаћује запосленом за текући месец. 

 

Члан 2. 
 

Запосленом се не накнађују трошкови превоза: 

• запосленом који одсуствује са посла дуже од месец дана (боловање, годишњи 

одмор и сл), за тај месец у коме је одсуствовао; 

• запосленом који се налази на неплаћеном одсуству или је удаљен са рада за 

време трајања одсуства са рада. 

 

Члан 3. 
 

Запослени који за долазак и одлазак са рада користи јавни градски, приградски 

или међуградски превоз у обавези је да поднесе Председнику Прекршајног суда у 

Крушевцу попуњену изјаву о коришћењу превоза за долазак и одлазак са рада и начину 

накнаде трошкова, са назнаком превозника чије услуге користи, а чији образац је 

саставни део овог правилника.   
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У случају промене места становања запосленог или промене других битних 

околности за коришћење овог права, запослени је у обавези да о томе обавести 

Прекршајни суд у Крушевцу. 

 

Члан 4. 
 

Запосленима у Прекршајном суду у Крушевцу који имају место становања у месту 

рада, у којем постоји јавни градски превоз, накнађују се трошкови превоза за долазак на 

рад и одлазак с рада путем доделе месечне претплатне карте или новчане 

противвредности исте, по избору запосленог. 

 

У случају да не постоји јавни превоз у смислу става 1. овог члана, примениће се 

члан 5. став 1. тачка 4. овог правилника. 

 

Члан 5. 
 

Запосленима у Прекршајном суду у Крушевцу који за долазак на рад и одлазак са 

рада користе приградски и међуградски превоз накнађују се трошкови превоза за долазак 

на рад и одлазак с рада на један од следећих начина: 

 

- Прекршајни суд у Крушевцу од превозника чије услуге користи запослени у 

приградском и међуградском превозу, прибавља месечне претплатне карте и додељује их 

запосленима или запосленима по њиховој одлуци исплаћује новчану противвредност 

истих; 

 

- уколико превозник чије услуге користи запослени у приградском и 

међуградском превозу не издаје месечне карте, Прекршајни суд у Крушевцу ће 

запосленом исплатити најповољнију новчану противвредност месечне карте оног 

превозника који издаје месечне претплатне карте на истој релацији; 

 

- уколико ниједан превозник не издаје месечну претплатну карту за одређену 

релацију, Прекршајни суд у Крушевцу ће од превозника чије услуге користи запослени 

прибавити цену појединачних карата и запосленом исплатити новчану протввредност 

истих; 

 

- уколико не постоји организовани јавни превоз на релацији место становања до 

места рада, Прекршајни суд у Крушевцу ће запосленом исплатити цену месечне 

претплатне карте превозника који услугу превоза врши у истој или сличној километражи 

на траси најближој релацији „место становања - радно место запосленог". 

 

Члан 6. 
 

Овај Правилник објављен је на огласној табли Прекршајног суда у Крушевцу дана 

19.10.2017.године и ступа на снагу дана 20.10.2017.године. 

  

У Крушевцу, дана 19.10.2017. године. 

 

                                                                                 Председник Прекршајног суда 

                                                                                                      Марина Ђорђевић 
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