
На о с н о ву ч л а н а 2 1 . З а ко н а о ј а в н им с л ужб ам а ( „Сл . гл а с н и к 
РС“ бр.42/1991......83/2014), члана 60. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 
72/2011......153/2020) и члана 20. Статута Центра за породични смештај и усвојење 
Суботица, Привремени Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење 
Суботица, дана 23.02.2021. доноси                                                                                       

ПРАВИЛНИК  
О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин и услови коришћења службених возила у Центру 
за породични смештај и усвојење Суботица (у даљем тексту: Центар). 

Коришћење службених возила 
Члан 2. 

Службеним возилом у смислу овог правилника сматра се моторно возило у власништву 
Центра, односно друго службено возило на коме постоји право коришћења Центра  по 
другом правном основу и за чије управљање је потребно поседовање возачке дозволе 
„Б“ категорије. 

Члан 3. 

Службена возила Центра могу, осим директора Центра, да користе и сва запослена или 
радно ангажована лица ради обављања послова радног места на која су распоређена 
или послова на којима су радно ангажована. 

Под појмом запослени, у смислу овог Правилника, подразумева се лице које је у радном 
односу у Центру, на неодређено или одређено време, а радно ангажована лица  су лица 
која обављају послове за потребе Центра по основу уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу и другог уговорног односа. 

Под коришћењем службеног возила у смислу овог правилника подразумева се вожња 
возилом ради обављања послова од стране директора Центра, запосленог или радно 
аангажованог лица, а које поседује возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године. 

Одобрење и налог за коришћење службеног возила 
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 Члан 4. 

Директор Центра има право на коришћење службеног возила 24 часа у току дана, седам 
дана у недељи, а одобрење о наведеном, по основу захтева директора Центра, издаје 
Управни одбор. 

Запослени или лица из члана 3.  овог правилника користе службена возила уз претходно 
издато одобрење од стране директора Центра. 

Осим поменутог одобрења, лица из става 2. овог члана морају имати и налог за 
службено путовање, оверен од стране директора Центра. 

Директору Центра налог за службено путовање оверава председник Управног одбора. 

Налог за управљање службеним возилом се издаје на прописаном обрасцу, који 
обавезно садржи следеће елементе: 
- назив имаоца возила и адресу седишта 
- марку и тип возила 
- регистарску ознаку возила 
- личне податке о лицу које управља службеним возилом 
- категорију возачке дозволе лица које управља службеним  возилом са назнаком броја,  
  као и МУП-а који је издао исту 
- релацију за коју се издаје и датум када се вожња извршава 
- печат и датум издавања налога 

Обавезе лица коме је издат налог за управљање возилом 

Члан 5. 

Лице  коме је издат  налог за управљање службеним возилом је дужан: 
- да се увери да је налог попуњен у свему на начин из члана 10. овог Правилника 
- да пре почетка вожње изврши визуелни преглед возила  
- да својим потписом пре почетка вожње потврди да је возило примио без оштећења, 
односно да на њему нема оштећења која су предходно већ евидентирана 
- да пре почетка вожње упише време преузимања возила и датум, стање на 
километар сату, као и да на исти начин поступи приликом враћања возила 
- да по завршетку вожње упише све евентуалне уочене недостатке као и оштећења 
настала током вожње 

Планирање коришћења службених возила 

Члан 6. 

Директор Центра сачињава  план коришћења службених возила. 
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Техничка исправност службеног возила 

Члан 7. 

О техничкој исправности службеног возила стара се запослени на радном месту возача, 
који је одговоран за  контролу и примену општих норматива прописаних за утврђивање 
техничке исправности моторних путничких возила. 

Члан 8. 

Запослени из члана 7. дужан је да се са великом пажњом  стара о исправности и 
уредном изгледу службеног возила, а посебно о: 
- благовременом обављању редовних техничких прегледа и регистрацији  
- осигурању  
- редовном одржавању чистоће  
- редовном сервисирању према упутствима произвођача  
- стању уља у мотору, мењачу и управљачу, стању одговарајуће течности за прање 
стакла, стању пнеуматика 
- благовременој замени пнеуматика, у складу са прописима 
-обезбеђењу неопходне опреме према одредбама важећег Закона о безбедности у 
саобраћају (опреме за прву помоћ, троугла, сијалица, сајле за вучу, ланаца за снег, 
противпожарног апарата, флуоресцентних прслука). 

Запослени из члана 7. дужан је да провери наводе о уоченим неисправностима на 
службеном возилу из налога за управљање возилом запослених или других лица која су 
предходно управљала тим возилом. 

У случају да радно место возача није попуњено, о свему се стара запослени којег 
одреди директор Центра, осим о т.5.ст.1 овог члана, о чему брине лице које по налогу 
управља службеним возилом. 

Обавезе лица које управља службеним возилом 

Члан 9. 

Лице које управља службеним возилом, за време док управља истим, не сме да буде 
под дејством алкохола нити опојних средства, нити да управља возилом ако је 
претходно конзумирао алкохол или опојна средства, или ако показује знаке болести или 
друге здравствене сметње, које га чине неспособним да управља возилом. 
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Члан 10. 

Лице које управља службeним возилом је дужан да начин управљања возилом прилагоди 
околностима услова на путу, као и да возилом управља тако да њиме стално и 
потпуно влада, те да је у стању да благовремено предузме сваку меру потребну да 
избегне опасност коју у постојећим условима у саобраћају  може предвидети. 

Члан 11. 

Службеним возилом једно лице  може да управља 8 часова у току 24 часа. 
Изузетно, управљање службеним возилом може бити и дуже, али не више од 12 часова у 
оквиру 24 часа. 

Припрема возила за вожњу 
                                                                    Члан 12. 

. 
Запослени на радном месту возача службеног возила обавезан је да пре почетка 
вожње изврши преглед  и контролу службеног возила, докумената која прате то возило 
и у случају утврђивања неисправности предузме радње у циљу отклањања уочених 
неисправности. 

Преглед и контрола службеног на возила обухвата нарочито: 
- преглед количине воде у систему за хлађење 
- преглед количине уља и горива у резервоару 
- испитивање ваздушног притиска у гумама 
- преглед управљачког механизма и кочионог уређаја 
- преглед постојања потребне опреме уз возило 
- исправност апарата за гашење пожара 

Члан 13. 

У току зимске сезоне, возило мора бити снабдевено зимском опремом. 
Под зимском опремом, подразумевају се пнеуматици за зимску употребу, као и ланци за 
снег. 

За снабдевеност и исправност опреме и алата одговоран је запослени на радном месту 
возача, односно лице које одреди директор Центра. 

Члан 14. 

Лице које управља службеним возилом обавезно је да се придржава дозвољеног и 
прописаног оптерећења возила које је назначено у саобраћајној дозволи.  

У случају да се возилом превози већи број путника од дозвољеног одговорно  је лице 
које управља службеним  возилом. 
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Примопредаја возила 

Члан 15. 

Службено возило се  задужује и раздужује запосленом на радном месту возача, у току 
радног времена Центра, истог дана, или у случају да таквог запосленог нема,  лицу које 
одреди директор Центра. Возило се задужује преузимањем путног налога и кључева, а 
раздужује предајом уредно попуњеног путног налога, рачуна за купљено гориво (ако је 
гориво набављано) и враћањем кључева. 

У случају да службено путовање траје више узастопних дана, или да постоји потреба за 
коришћењем истог више дана за редом, службено возило се раздужује одмах по 
окончању целокупног пута, а ако то није могуће због истека радног времена, првог 
наредног радног дана. 

Службено возило паркира се на месту одређеном за паркирање возила Центра, или на 
другом прописно обележеном месту за паркирање. 

Евентуалне трошкове или штету насталу због непрописног паркирања или непрописне 
вожње сноси лице које је путним налогом задужено за службено возило. 

Набавка горива за службено возило 

Члан 16. 

У сврху набавке горива за службено возило, лице коме је издат налог за управљање 
службеним возилом задужује дебитну картицу за гориво. Рачун добијен за набавку 
горива прилаже се уз налог за управљање моторним возилом приликом раздужења. 

Квар на службеном возилу 
Члан 17. 

Под кваром на службеном возилу подразумева се свака техничка неисправност, а која у 
већој или мањој мери утиче на даље безбедно управљање. 

Члан 18. 

У случају мањих кварова, који не утичу на даље безбедно управљање службеним 
возилом нити на проузроковање других штетних последица на истом, запослени или 
лице које поседује налог за управљање тим возилом наставиће вожњу, а приликом 
примопредаје посебно уписати и нагласити  врсту квара који је уочен. 
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Оштећење службеног возила 

Члан 19. 

Под оштећењем службеног возила у смислу овог Правилника подразумева се оштећење 
настало механичким путем на каросерији или унутрашњости возила. 

                                                                    Члан 20. 

Ако је до оштећења дошло приликом употребе у саобраћају, запослени или лице које је 
управљало службеним возилом дужно је да без одлагања позове полицију ради 
сачињавања записника на лицу места. 

Крађа службеног возила 
Члан 21. 

У случају крађе службеног возила запослени или лице које је задужило возило дужно је 
да одмах по утврђивању крађе обавести Директора и Секретара Центра ради 
подношења кривичне пријаве против НН лица. 

Члан 22. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављивања на огласној табли 
Центра. 

Број: 1-110-5-35/2021                              ПРЕДСЕДНИК                 
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                                    
______________________________                                                                          

 Објављено на огласној табли Центра                                     Петар Пантелинац 
Дана 23.02.2021. 
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