
 
 
 На основу члана 6. став 2. Одлуке 
о приступању изради Стратегије развоја 
социјалне политике Града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 46/13), Градско 
веће Града Зајечара, на седници одржаној 
07.08.2014. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о измени Решења о именовању Радног 

тима за израду Стратегије развоја 
социјалне политике Града Зајечара 

 
 

I 
 

 У Решењу о именовању Радног 
тима за израду Стратегије развоја 
социјалне политике Града Зајечара,  III 
број: 02-70 од 05.02.2014. године, у тачки 
II алинеја 3. врше се следеће измене: 
- у подтачки 3. уместо Иване Живић 

Ђурђевић, именује се Анкица Агић, 
Градска управа Града Зајечара; 

- у подтачки 17. уместо Добрице 
Јовановића именује се Марина 
Стефановић, Канцеларија за младе у 
Градској управи Града Зајечара; 

- у подтачки 20.  уместо Снежане 
Стојановић именује се Ленка Тошић, 
Удружење дистрофичара. 

 
II 
 

 У свему осталом  Решење о 
именовању Радног тима за израду 
Стратегије развоја социјалне политике 
Града Зајечара,  III број: 02-70 од 
05.02.2014. године остаје непромењено. 
 
 

III 
 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 

III број: 02-366 
 У Зајечару, 07.08.2014. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 
 На основу члана 2. тачка 11. и 
члана 12. став 7. Одлуке о Градском већу 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара, 
бр. 29/13 и 31/13) и тачке 2. Завршних 
одредби Програма уређења грађевинског 
земљишта и комуналне делатности Града 
Зајечара за 2014. годину („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 2/14), Градско веће Града 
Зајечара, на седници одржаној 07.08.2014. 
године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
о давању сагласности за 
преусмеравање средстава 

предвиђених Програмом   уређења 
грађевинског земљишта и комуналне 

изградње Града Зајечара 
 за 2014. годину 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном 
предузећу „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар, да средства предвиђена 
Програмом уређења грађевинског 
земљишта  и  комуналне  изградње  Града  
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Зајечара за 2014. годину („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 2/14), преусмери унутар 
табеле IV ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА У ГРАДУ, са тачке 1 - летње 
одржавање свих саобраћајница (крпље-
ње), на тачку 3. - саобраћајна сигнализа-
ција, у износу од 1.000.000,00 динара.  
 Преусмеравање новчаних средства 
у износу од 1.000.000,00 динара је потре-
бно да би се обезбедила набавка саобраћа-
јних знакова (вертикална сигланизација).  
 

II 
 

 Ово Решење објављује се у 
„Службеном листу Града Зајечара“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Јавно предузеће „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар, поднело је захтев 
Градском већу Града Зајечара за давање 
сагласности за преусмеравање средстава 
предвиђених за комуналну изградњу. Уз 
захтев приложен је Закључак Надзорног 
одбора овог Јавног предузећа, бр. 01-
2064 од 31.07.2014. године.  
 У току реализације Програма 
уређења грађевинског земљишта и 
комуналне изградње Града Зајечара за 
2014. годину („Сл. лист Града Зајечара“, 
бр. 2/14), указала се потреба да се 
преусмере средства унутар табеле IV 
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
У ГРАДУ, са тачке 1 - летње одржавање 
свих саобраћајница (крпљење), на тачку 3 
- саобраћајна сигнализација, у износу од 
1.000.000,00 динара.  
 Након извршеног преусмеравања, 
на редном броју 1. Табеле IV Програма 
уређења грађевинског земљишта и 
комуналне изградње Града Зајечара за 
2014. годину, преостају средства у износу 
од 11.000.000,00 динара, а на редном 
броју 3. исте табеле, обезбеђују се 
средства у износу од 5.000.000,00 динара.  
 Градско веће Града Зајечара раз-
мотрило је поднети захтев и у складу са 
тачком 2. Завршних одредаба Програма 
уређења грађевинског земљишта и кому-
налне изградње Града Зајечара за 2014. 
годину („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 
2/14), одлучило као у диспозитиву овог 
Решења.  

 Решење доставити: ЈП „Дирекција 
за изградњу“ Зајечар, Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комунално - 
стамбене послове и архиви Градске 
управе Града Зајечара.  
 
 III бр. 02-365/14 
 У Зајечару, 07.08.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 
            На основу члана 4. став  2. Одлуке 
о мањим монтажним објектима 
(“Службени лист Града Зајечара”, 
бр.25/14), члана 59. Статута Града 
Зајечара (“Сл.лист Града Зајечара”, бр. 
1/08, 20/09  21/11 и 56/13 и 22/14) и члана 
12. став 1. и 8. Одлуке о Градском већу 
Града Зајечара  ( “Сл.лист Града 
Зајечара”, бр. 29/13 и 31/13), Градско веће 
Града Зајечара, на седници одржаној 
07.08.2014.године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на локацију за 
постављање мањег монтажног објекта, 

рекламног паноа “Билборда” 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на 
локацију за постављање мањег 
монтажног објекта,  рекламног паноа 
“Билборда”, на јавној површини, и то на 
делу кп.бр.8468 КО Зајечар, у ул. 
Неготински пут бб у Зајечару, испред 
продавнице “Вива”. 

 
II 

 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
III бр.02 - 367  
У Зајечару, 07.08.2014.године 

 
ГРАДСКО  ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
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 На основу члана 60., става 4. 
Закона о јавној својини (Сл. гласник РС 
број 72/2011 и 88/2013), члана 68. Статута 
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара", 
број 1/2008, 20/2009, 21/2011, 56/2013 и 
22/2014) и члана 38. став 1. Одлуке о 
Градској управи града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр.7/2014), начелник 
Градске управе града Зајечара доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 
 

 
I  ПОЈМОВИ 

 
Члан 1. 

 
Поједини изрази употребљени у овом 
Правилнику имају следеће значење: 
Службено возило, у смислу овог 
Правилника, је свако путничко и друго 
моторно возило које је прибављено (води 
се као основно средство Градске управе) 
или дато на коришћење Градској управи 
града Зајечара. 
Возач службеног возила (у даљем 
тексту: возач) је лице запослено у 
Градској управи и распоређено, на основу 
Правилника о систематизацији радних 
места, на радно место возача моторног 
возила. 
Корисник службеног возила (у даљем 
тексту: корисник) је сваки запослени у 
органима Града и Градској управи и свако 
лице које није запослено у органима 
Града, а које на основу решења 
начелника Градске управе под одређеним 
условима може користити моторно возило 
у службене сврхе које су од интереса 
Града. 
Овлашћено лице за управљање 
службеним возилом (у даљем тексту: 
овлашћено лице) је свако лице у радном 
односу у органима Града и Градској 
управи, које има одговарајућу возачку 
дозволу, као и лице које није у радном 
односу у органима Града, за чије 
управљање службеним возилом се изда 
писмено овлашћење од стране начелника 
Градске управе. 

II  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 2. 
 

Овим Правилником уређују се 
услови и начин коришћења и одржавања 
службених возила Градске управе града 
Зајечара. 
 

Члан 3. 
 

Службена возила се користе за 
обављање службених послова и задатака 
из делокруга послова органа града 
Зајечара на територији Републике Србије, 
а сви корисници су дужни да се старају о 
њиховом наменском, рационалном и 
економичном коришћењу.  

Службена возила се могу 
користити за службено путовање у 
иностранство на основу одлуке Градског 
већа града Зајечара.  

 
Члан 4. 

 
О рационалном, наменском и 

економичном коришћењу службених 
возила стара се Служба за заједничке 
послове из Одељења за заједничке 
послове Градске управе града Зајечара. 

Шеф Службе за заједничке 
послове (у даљем тексту: шеф Службе) 
води евиденцију службених возила 
Градске управе Зајечар, у коју уноси 
податке о: типу возила, регистарској 
ознаци и лицу или органу (организационој 
јединици градске управе) који дужи 
возило. 

Шеф Службе путем реверса 
задужује возаче службеним возилима. 
Оверу реверса врши начелник Одељења 
за заједничке послове. 
 
 
III  УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ 

ВОЗИЛА 
 

Члан 5. 
 

Коришћење службених возила 
утврђује се као: 
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- стално коришћење службених 
возила са возачем, 

- коришћење службених возила за 
потребе обављања службених 
послова, 

- коришћење дежурног службеног 
возила. 

 
Члан 6. 

 
Право на стално коришћење 

службених возила са возачем имају: 
1. Председник Скупштине града 

Зајечара, 
2. Градоначелник града Зајечара, 
3. друга лица по основу решења 

Градоначелника. 
 
Стално коришћење службених 

возила са возачем подразумева њихову 
мобилност у радно и ванрадно време, 
ради омогућавања вршења послова из 
оквира поверених функција лицима из 
става 1. овог члана. 
 

Члан 7. 
 

Право да користе службена возила 
за потребе обављања службених послова 
имају следећа лица (корисници): 

1. заменик Градоначелника, 
2. заменик председника Скупштине, 
3. начелник Градске управе, 
4. секретар Скупштине града, 
5. заменик начелника Градске управе, 
6. заменик секретара Скупштине 

града, 
7. чланови Градског већа, 
8. помоћници Градоначелника, 
9. секретар Градског већа, 
10. заменик секретара Градског већа, 
11. чланови радних тела,  
12. запослени у Градској управи, 
13. запослени у Стручној служби за 

скупштинске послове.  
 
 
 

Члан 8. 
 

Возила Градске управе могу се 
привремено уступити на коришћење 
другим органима и организацијама, на 
основу њиховог писменог захтева (прилог 
1 Правилника) и уз писмену примопредају. 

Писмено одобрење за коришћење 
возила од стране лица из става 1. овог 
члана даје само начелник Градске управе. 

За реализацију одобрења из става 
1. овог члана задужен је шеф Службе.  
 

Члан 9. 
 

Дежурно службено возило се 
користи за потребе Кабинета председника 
Скупштине града, кабинета Градоначел-
ника и за потребе изабраних, именованих 
и постављених лица у јединици локалне 
самоуправе. 

Дежурно службено возило се 
користи искључиво при обављању 
службених послова и задатака на 
подручју града Зајечара. 

Шеф Службе одређиваће за сваки 
дан дежурно службено возило. 

Возач, одређен за управљање тим 
возилом, у ванрадно време биће на 
дежурству код куће. 

 
 

IV  НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
 СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 
Члан 10. 

 
Службено возило се ставља на 

располагање кориснику на основу Захтева 
за коришћење службеног возила (прилог 
2. Правилника), достављеног у писаној 
форми. 

Захтев за коришћење службеног 
возила садржи: 

- назив органа локалне самоуправе 
(организационе јединице Градске 
управе), 
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- име и презиме корисника и 
његову функцију, 

- релацију, 
- сврху коришћења возила, 
- време и датум поласка и 

повратка, 
- имена и презимена путника. 

 
Изузетно, у хитним случајевима, 

захтев за коришћење службеног возила 
може се поднети преко телефона или 
лично, о чему шеф Службе сачињава 
службену белешку. 

Одобрење за коришћење 
службеног возила на територији града 
даје начелник Одељења за заједничке 
послове, а ван територије града даје 
начелник Градске управе. 

Одобрење за коришћење возила 
Одељења за инспекцијске послове и 
комуналне полиције за обављање 
послова и задатака из надлежности 
Одељења даје начелник тог Одељења по 
властитом плану ангажовања запослених 
у Одељењу. 

Сва лица која на основу одобрења 
управљају службеним возилом, без 
обзира ко је издао одобрење, уписују се 
пре поласка на вожњу и након завршене 
вожње у књигу евиденције код Шефа 
службе.  

Без знања и одобрења лица које је 
одобрило коришћење службеног возила, 
забрањује се превоз путника који нису 
наведени у Захтеву, а кршење ове 
одредбе представља тежу повреду радне 
обавезе возача. 
 

Члан 11. 
 

Ако због недостатка возила, 
возача, горива или других разлога нема 
могућности да се удовољи свим 
захтевима, приоритет у коришћењу 
службеног возила имају изабрана, 
именована и постављена лица у органима 
Града, а након тога запослени по 
редоследу значаја послова за које се 
захтева употреба возила, односно по реду 
пријема захтева. 

Шеф Службе стара се о 
приоритетима коришћења службених 
возила и води рачуна о њиховом 
рационалном и економичном коришћењу. 

Шеф Службе дужан је да одмах 
обавести подносиоца чијем се захтеву не 
може удовољити. 

Уколико више корисника истог 
дана имају потребе да користе службено 
возило на истој релацији, шеф Службе, у 
циљу рационалног коришћења службеног 
возила, ставља на располагање тим 
корисницима једно службено возило, с 
тим да корисници договорно утврђују час 
поласка и повратка. 
 

Члан 12. 
 

На основу примљених захтева за 
коришћење службених возила и приорите-
та из члана 11., става 1. овог Правилника 
шеф Службе израђује дневни распоред 
коришћења службених возила и распоред 
возача. 

Због настанка хитних и непредви-
ђених околности, дневни распоред кориш-
ћења возила може се мењати, о чему се 
одмах обавештавају наручиоци превоза. 

На основу утврђеног распореда 
шеф Службе издаје возачима путне 
налоге за возила. 
 

Члан 13. 
 

Службеним возилом управља 
запослени, распоређен на радном месту 
возача. 

Службеним возилом може 
управљати и друго лице у радном односу 
у органима Града и Градској управи, које 
има одговарајућу возачку дозволу, ако 
потребе посла то захтевају, као и лице 
које није у радном односу у органима 
Града, ако то захтевају оправдани 
интереси Града, а по предходно 
прибављеном овлашћењу начелника 
Градске управе (прилог 3. Правилника). 
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Сваки возач и друго лице које је 
задужено возилом, одговара за задужено 
службено возило, његову правилну и 
наменску употребу, као и одржавање. 

Возач и друго лице одређено да 
вози службено возило, обавезно је да 
изврши вожњу на релацији наведеној у 
Путном налогу за возило. 

Изузетно, ако због потребе везане 
за обављање службеног задатка дође до 
промене релације, возач уноси промену 
релације у Путни налог за возило, а 
корисник ову промену потврђује својим 
потписом. 

 
Члан 14. 

 
Возач, односно друго лице које 

управља службеним возилом дужно је да 
се придржава саобраћајних и других 
прописа, који се односе на коришћење и 
одржавање возила.  

Возач, односно друго лице које 
управља службеним возилом, дужно је да 
одбије захтев којим му се налаже кршење 
саобраћајних прописа или употреба 
службеног возила супротно одредбама 
Закона о безбедности саобраћаја и других 
прописа којима се уређује коришћење и 
одржавање возила. 

Возач, односно друго лице које 
управља службеним возилом, дужно је да 
сваки налог из става 2. овог члана пријави 
шефу Службе. 
 

Члан 15. 
 

Путни налог за возило се попуњава 
за сваки извршени превоз. 

Садржина, издавање, вођење и 
предаја Путног налога за возило, као и 
евиденција о издатим налозима врши се у 
складу са законом и подзаконским актом 
којим се уређује садржина, издавање и 
вођење налога и евиденција о издатим 
путним налозима. 

 
 

Путни налог за возило у целини 
попуњава возач службеног возила 
(овлашћено лице), а корисник службеног 
возила је дужан по окончању коришћења 
службеног возила да својим потписом 
овери налог и сноси сву одговорност за 
тачност унетих података. 

У путном налогу за возило обавез-
но се попуњавају све рубрике, а нарочито 
време почетка и завршетка превоза и 
почетно и завршно стање километраже. 

У случају непопуњавања налога 
одмах се обавештава начелник Одељења 
за заједничке послове ради предузимања 
мера против возача службеног возила 
(овлашћеног лица). 
 

Члан 16. 
 

Евиденцију о коришћењу службе-
них возила (прилог 4. Правилника) води 
шеф Службе, на основу путних налога за 
возило, посебно за свако службено 
возило. 

Евиденција о коришћењу службе-
них возила садржи податке о: 

- возачима, 
- корисницима, 
- полазним и долазним одредиш-

тима, 
- дневној и месечној километражи, 
- утрошку горива и др. 

 
Члан 17. 

 

Шеф Службе за заједничке 
послове је дужан да на основу евиденције 
из члана 16., став 1. овог Правилника 
сачини Месечни извештај о коришћењу 
службених возила (прилог 5. Правилника). 

Извештај из става 1. овог члана 
садржи податке о: 

- службеним возилима, 
- возачима, 
- корисницима, 
- броју пређених километара, 
- утрошку горива, 
- износу накнаде и др.  
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Извештај из става 1. овог члана 
шеф Службе израђује у три примерка и до 
10. у месецу доставља по један примерак 
начелнику Градске управе и начелнику 
Одељења за заједничке послове, а један 
примерак чува у својој архиви. 

На основу евиденције из става 1. 
овог члана начелник Одељења за 
заједничке послове, по захтеву начелника 
Градске управе или Градоначелника, 
израђује периодични извештај и доставља 
лицу које је извештај тражило. 
  

Члан 18. 
 

Возач, односно овлашћено лице, 
задужено службеним возилом, у обавези 
је да по окончању превоза службено вози-
ло врати на место одређено за паркирање 
службених возила, преда кључеве возила, 
попуњени путни налог, фискални рачун за 
гориво и картицу за гориво (обавеза 
предаје картице односи се само на 
овлашћено лице) шефу Службе. 

Окончање превоза, паркирање 
возила и предаја кључева, попуњеног 
путног налога фискалног рачуна за гориво 
и картице за гориво морају се завршити 
до краја радног времена. 

Изузетно, када потребе посла 
захтевају, вожња службеног возила може 
бити завршена након истека радног 
времена. У таквим ситуацијама возач или 
корисник службеног возила јавља се 
шефу Службе на телефон 019/444-615 
или 064/85-10-232 и обавештава га да се 
вожња неће завршити до краја радног 
времена. 

У ситуацијама из става 3. овог 
члана, након завршетка вожње возач 
предаје средства из става 1. овог члана 
портиру, који евидентира датум и време 
паркирања. 

Портир је обавезан да примљена 
средства из става 1. овог члана преда 
шефу Службе за заједничке послове и 
упозна га са датумом и временом 
паркирања возила наредног дана, одмах 
по доласку шефа Службе на посао. 

Изузетно, уколико потреба посла 
захтева и ако за то добије сагласност од 
председника Скупштине града, 
Градоначелника или начелника Градске 
управе, возач није у обавези да службено 
возило врати на место одређено за 
паркирање службених возила. О добијеној 
сагласности возач је обавезан да извести 
Шефа службе, одмах по сазнању. 

 
Члан 19. 

 
По повратку на место одређено за 

паркирање службених возила, возач је 
дужан да шефу Службе, а након истека 
радног времена портиру, пријави свако 
оштећење које је настало на возилу у току 
вожње и сваку саобраћајну незгоду. 

Свако лице које управља 
службеним возилом дужно је да у возилу 
има Европски извештај о саобраћајној 
незгоди (прилог 7. Правилника) и да га 
предочи на захтев овлашћеног службеног 
лица. Овај образац, у случају  штета 
мањих од 500 € и кад нема повређених и 
настрадалих, користи се као оштетни 
захтев по основу осигурања од 
аутоодговорности. 

О детаљима насталог оштећења и 
саобраћајне незгоде возач истог или 
наредног дана доставља шефу Службе 
писану изјаву, а у случајевима 
саобраћајне незгоде или интервенције 
саобраћајне полиције због неусклађене 
вожње и примерак записника који је 
сачињен од стране полицијског органа на 
лицу места. 

О ситуацијама из става 1. овог 
члана шеф Службе, одмах по сазнању, 
обавештава начелника Одељења за 
заједничке послове, а овај начелника 
Градске управе. 
 

Члан 20. 
 

Ако због хитности, односно 
потреба службеног посла запослени у 
органу Града не може користити ни 
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превоз у јавном саобраћају, ни службено 
возило, он може користити сопствени 
аутомобил. 

Запосленом у органу Града, који 
користи сопствени аутомобил, исплаћује 
се накнада од 10 % прописане цене за 
литар погонског горива по пређеном 
километру. 

Припадајућа накнада из става 2. 
овог члана исплаћује се на основу 
закљученог путног налога - евиденције о 
пређеној километражи, коју запослени 
подноси, заједно са доказима плаћене 
путарине и паркинга, обрачунској служби 
по завршетку службеног посла, у року од 
три дана од дана кад је службено 
путовање завршено. 

О праву на коришћење сопственог 
возила за обављање службеног посла из 
става 1. овог члана одлучује начелник 
Градске управе својим решењем (прилог 
6. Правилника). 

 
Члан 21. 

 
 Погонско гориво за службена 
возила Градске управе Зајечар возач 
(овлашћено лице) купује на основу 
картице погонског горива на пумпним 
станицама дитрибутера погонског горива 
(у даљем тексту: дистрибутер), који за 
одређену календарску годину буде 
изабран путем јавне набавке за даваоца 
услуга дистрибуције (продаје) погонског 
горива Градској управи града Зајечара. 
 Картице за погонско гориво, за 
свако службено возило понаособ, 
обезбеђује дистрибутер, који је у обавези 
да на свакој картици назначи регистарски 
број и ознаку службеног возила, на које се 
картица односи. Возач (овлашћено лице) 
је обавезан да се стара о испуњавању ове 
обавезе дистрибутера. 
 Јавна набавка услуга за 
дистрибутера погонског горива и 
издавање картица мора се завршити у 
децембру предходне године за наредну 
календарску годину. 

 Шеф Службе задужује картицама 
возаче и друга лица која дуже службена 
возила, а картице за возила која нису 
задужена остају на чувању код шефа 
Службе. Исте се издају овлашћеним 
лицима пре поласка на вожњу, уз 
предходно прибављено овлашћење (члан 
13., став 2.), односно решење (члан 20., 
став 4.) начелника Градске управе и уз 
обавезу тих лица да, по повратку са 
вожње, картицу врате шефу Службе. 
 Картица служи за преузимање 
погонског горива само за возило чији су 
регистарски број и ознака назначени на 
картици. 
 

Члан 22. 
 

Приликом преузимања горива на 
пумпној станици лице које управља 
службеним возилом у обавези је да узме 
фискални рачун за издато гориво, без 
обзира на начин плаћања горива. 

По завршеној вожњи, лице које 
управља службеним возилом предаје 
фискални рачун на начин прописан у 
члану 18., став 1. и 4., заједно са Путним 
налогом за службено возило. 

Шеф Службе све фискалне рачуне 
из текућег месеца са Путним налогом за 
службено возило предаје Одељењу за 
финансије најкасније до 10. у наредном 
месецу. 

 
 

V ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 
 

Члан 23. 
 

 Лица задужена за службена 
возила, као и лица које користе службена 
возила, морално и материјално одговарају 
за задужено возила и опрему у возилима. 
 Лица из става 1. овог члана, која 
користе службена возила, дужна су да 
возила  врате у исправном стању, односно 
у стању у каквом су возила преузели. 
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Члан 24. 
 

 Оверу техничке исправности за сва 
службена возила врши запослени 
задужен за одржавање и лаки ремонт 
моторних возила. 
 

Члан 25. 
 

 Техничко одржавање моторних 
возила Градске управе врши се на 
следећи начин:  
1) лице задужено за возило (возач и 

овлашћено лице): 
− пре сваке употребе возила врши 

визуелни преглед возила и 
контролу погонског горива 
(обавезан минимум горива је ½ 
резервоара), мазива и течности за 
хлађење, 

− о уоченим недостацима на возилу 
одмах обавештава шефа Службе, 

− одржава чистоћу возила; 
 

2) лице задужено за одржавање и лаки 
ремонт возила: 
− периодично врши контролу и 

замену уља у мотору, 
− периодично врши контролу 

течности за хлађење и досипање 
истог по потреби, као и замену 
истог код преласка за летње на 
зимску експлоатацију возила и 
обратно, 

− врши редован преглед светлосних 
и светлосно-сигналних уређаја, 

− врши преглед и контролу електро-
уређаја, 

− обавља све поправке на возилу из 
домена лаког ремонта; 

 
3) регистровани и овлашћени сервис за 

поправку и одравање возила врши:  
− сервисирање возила у гарантном 

року, 
− генералну поправку мотора, 
− поправку каросерије и фарбање 

возила, 

− монтажу пнеуматика, балансирање 
точкова и реглажу трапа, 

− поправку свих тежих кварова на 
возилима, 

− поправку уређаја за кочење, 
− поправку електро-уређаја и друге 

интервенције ван домена лаког 
ремонта. 

 
Члан 25.  

 
 Сва оштећења на возилу 
пријављују се шефу Службе, који је дужан 
да састави извештај о насталој штети и о 
томе обавестити начелника Градске 
управе и начелника Одељења за 
заједничке послове. 
 

Члан 26.  
 

 Кључеви од службених возила, 
када возила нису у употреби, стоје у 
канцеларији шефа Службе. 

 
 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

Састави део Правилника су 
обрасци докумената, дати у прилогу 
Правилника, и то: 

- Захтев за коришћење службеног 
возила (прилог број 1), 

- Захтев за привемено коришћење 
службеног возила Градске управе 
Зајечар (прилог број 2) /односи се 
на правна лица ван органа Града/ 

- Овлашћење лицу ван радног одно-
са у органима града да управља 
службеним возилом Градске управе 
Зајечар (прилог број 3), 

- Евиденција о коришћењу 
службених возила Градске управе 
Зајечар (прилог број 4), 

- Месечни извештај о коришћењу 
службених возила Градске управе 
Зајечар (прилог број 5), 
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- Решење о употреби сопственог 
возила у службене сврхе (прилог 
број 6), 

- Европски извештај о саобраћајној 
незгоди (прилог број 7).  

 
Члан 28. 

 
Ступањем на снагу овог 

Правилника, престаје да важи Правилник 
о задужењу, коришћењу и одржавању 
моторних и других возила Градске управе 
Зајечар (IV број 110 - 1 od 09.01.2012. год.) 
и Правилник о измени и допуни 
правилника о задужењу, коришћењу и 
одржавању моторних  и других возила 
Градске управе Зајечар (IV број: 110 - 39 
од  09.11.2012. год.). 

Члан 29. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 
IV број: 110 -012 
У Зајечару, 05.08.2014.год. 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР 
 

Н А Ч Е Л Н И К 
Томислав Павловић 
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Прилог 1 

 
НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 

 
 

Предмет: Захтев за коришћење  
                 службеног возила 
 
 
Тражим да се одобри коришћење службеног возила Градске управе Зајечар за потребе  

_____________________________________________________. 
               (назив органа града – организационе јединице Градске управе) 
 
Сврха путовања: __________________. (семинар, предавање, састанак, теренски рад и др). 
 
Корисник возила је ________________________, __________________________. 
       (име и презиме)     (функција – дужност) 
 
Возилом ће управљати _______________________. 
              (уписати: возач или корисник) 
 
Релација: ______________________________________________________. 
 
Са корисником возила превозе се следећа лица: 

1. ________________________________, 

2. ________________________________, 

3. ________________________________. 

   
Датум поласка: ___.___._____. године 

Време поласка: ___.___. часова 

 

Датум повратка: ___.___._____. године 

Време повратка: ___.___. часова 

 
У Зајечару, ___.___._____. године 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНА 
Име и презиме 

Својеручни потпис 
Печат 
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Прилог 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 

 
 

Предмет: Захтев за привремено 
коришћење службеног возила 
Градске управе Зајечар 
 
 
Текст Захтева: 

- Разлог (сврха) коришћења возила, 
- Да ли се возило уступа са или без возача 
- Ако се возило уступа без возача, име и презиме лица које ће управљати 

возилом и број возачке дозволе, са местом издавања исте, 
- Релација, 
- Списак лица која се превозе, 
- Време преузимања и време враћања возила. 

 
 
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАГЛАВЉЕ 
ЗАХТЕВА 

(ЗАВОДНИ 
ШТАМБИЉ) 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
Име и презиме 

Својеручни потпис 



14 СТРАНА   БРОЈ 37  SLU@BENI LIST 07.АВГУСТ 2014.  
 

 
Прилог 3 

 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ЛИЦУ ВАН РАДНОГ ОДНОСА У ОРГАНИМА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ДА УПРАВЉА СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛОМ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 
 
 

 
ОВЛАШЋУЈЕМ ___________________________________ из _____________________ 

_________________________ ЈМБГ _______________, возачка дозвола број ________, 

издата у ПУ ____________________. 

 
ДА МОЖЕ  
 
управљати службеним возилом __________________________, на релацији 

__________________________________________. 

Вожњу отпочети у ______ часова дана ____________. године, а завршити најкасније до 

_________ часова дана ____________. године. 

 
Овлашћено лице пре почетка вожње преузима путни налог за возило, картицу за 
гориво, Извештај о саобраћајној несрећи (образац) и по завршетку вожње ову 
документацију раздужује, заједно са фискалним рачуном, уколико је куповао погонско 
гориво. 
 
Сву одговорност око управљања возилом или  евентуалне последице било које врсте 
везане за возило сноси овлашћено лице. 
 
 
 

ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА 
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 

Томислав Павловић 

 

(бр. л.к. ______________, ПУ Зајечар 

ЈМБГ ________________________) 
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Прилог 6 
 
На основу члана 11. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника (Сл. гласник РС број 98/2007) и члана 20. Правилника о условима и начину 
коришћења и одржавања службених возила Градске управе Зајечар (Сл. лист града Зајечара 
бр. ___/2014), начелник Градске управе Зајечар доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Запосленом _________________________________________ (у даљем тексту: запослени) 
који обавља послове на радном месту ________________________________________________, 
одобрава се коришћење сопственог возила, ради обављања службеног посла - ______________ 
________________________________________________________________.  
 

Члан 2. 
 

Запослени ће користити сопствено возило, до завршетка наложеног посла, у периоду од 

___.___._____. године до ___.___._____. године. 

 
Члан 3. 

 
Запосленом ће бити исплаћена накнада трошкова за коришћење сопственог возила у 

службене сврхе у износу од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном 
километру, а на основу закљученог путног налога – евиденције о пређеној километражи, коју 
запослени подноси обрачунској служби по завршетку службеног посла, у року од три дана од 
дана кад је службено путовање завршено.  

 
Члан 4. 

 
Запослени је обавезан да сноси трошкове погонског горива који настану за време 

коришћења сопственог возила, као и одржавања возила. 
 

Члан 5. 
 

Запосленом ће бити надокнађени трошкови путарине и паркинга.  
Доказе плаћене путарине и паркинга запослени прилаже уз закључени путни налог – 

евиденцију о пређеној километражи. 
 

Члан 6. 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 
IV број ________ 

У Зајечару, ___.___._____. Године 

 
Н А Ч Е Л Н И К 

Томислав Павловић 
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Прилог 7 
 

ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ О САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ 
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