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Ш а б а ц 
 
На основу члана 63. Закона о високом образовању  („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019. и 6/2020-др.закон, 11/2021 –аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон),  члана 118 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
113/2017. и 95/2018- аутентично тумачење), члана 76. тачка 16 и члана 237 Статута 
Академије струковних студија Шабац,  Савет Академије струковних студија Шабац,  на  
14-ој електронској седници одржаној 23.09.2022. године, једноглсно са 17  гласова ЗА, 
(од укупно 19 чланова Савета)  донео је  
 

О Д Л У К У 
 

1. СТАВЉА  СЕ  ВАН СНАГЕ Одлука Савета о изменама и допунама Правилника о 
условима остваривања права на накнаду трошкoва превоза за долазак на рад и 
одлазак са рада бр. 2-12/2020 од 16.10.2020. године,  

 
2.  Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкoва превоза за 

долазак на рад и одлазак са рада бр.01-09/2019 од 26.12.2019. године, 
стављањем ван снаге Одлуке Савета из претходног става, примењује се у 
потпуности како је гласио пре измене, односно како је првобитно усвојен.  

 
3. У Правилнику о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за 

долазак на рад и одлазак са рада  Академије струковних студија Шабац,  број 1-
09/2019 од 26.12.2019. године, извршене су следеће измене и допуне:  

 
Измењен је и допуњен   члан  7. у ставу 2, и гласио је: 
  „Веродостојном исправом се сматра потврда јавног превозника о висини путне 
превозне карте у јавном саобраћају,  од најближе  станице где запослени станује 
до места рада, коју запослени доставља послодавцу након заснивања радног 
односа.“  
Брисан је Став 3., 4. и 5. Правилника . 

 

4. Стављањем ван снаге Одлукe Савета о изменама и допунама Правилника о 
условима остваривања права на накнаду трошкoва превоза за долазак на рад и 
одлазак са рада бр. 2-12/2020 од 16.10.2020. године, члан 7.  наведеног 
Правилника гласи:  

„Ради остваривања накнаде трошкова из члана 6 овог Правилника запослени је у 
обавези да Послодавацу достави оригиналне веродостојне исправе, на основу 
којих доказује настале трошкове доласка и одласка са рада. 

 

 



  

Веродостојном исправом се сматрају следеће исправе: 

• у случају коришћења сопственог возила: као веродостојна исправа се 
сматрарачун за гориво на име запосленог са фискалним рачуном; фискални 
рачунза купљено гориво, уз пропратну изјаву запосленог да се поменути 
рачунодноси на гориво које је запослени купио на име трошкова сопственог 
превоза за долазак и одлазак са рада; 

• у случају коришћења јавног превоза: као веродостојна исправа се 
сматрафискални рачун за купљену месечну претплатну карту, дневну карту или 
карту за једну вожњу у јавном превозу), уз пропратну изјаву запосленог да се 
поменути рачун односи на месечну претплатниу кару, дневну карту или карту 
за једну вожњу коју је запослени купио на име трошкова сопственог превоза за 
долазак и одлазак са рада; 

• у случају коришћења такси превоза: као веродостојна исправа би се сматрали 
такси рачуни, уз пропратну изјаву запосленог да се поменути рачуни односе на 
такси превоз коју је запослени користио на име трошкова сопственог превоза 
за долазак и одлазак са рада. 

Запослени је дужан да веродостојне исправе из става 2 овог чална достави до 5. у 
месцу за претходни месец.  

Запослени је у обавези да попуни и потпише изјаву да се поменути рачуни или више 
рачуна  односе на превозну карту, односно гориво које је купио на име трошкова 
сопственог превоза за долазак на рад и одлазак са рада (осим ако рачун за гориво 
гласи на име запосленог), а чији јеобразац (образац бр. 2) саставни део овог 
Правилника. 

У случају да запослени не достави докумената из става 2 овог члана  запосленом се 
обуставља исплата накнаде до дана  доставе документације.“ 

5. Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли и интернет 
страници Академије. 

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о порезу на добит у  члану 7а  прописана је обавеза документовања  
исказаних трошкова у пословним књигама обвезника валидном рачуноводственом 
исправом, те је неопходно ускладити Правилник из диспозитива Одлуке са истим. 
Поседовање документације , односно доказа  на основу којег се може утврдити право 
запосленог на накнаду за долазак и одлазак са рада, доказ да је запосленом којем је 
накнада по овом основу исплаћена заиста утрошена за превоз на посао и са посла. 
Уколико послодавац  нема веродостојну исправу на  основу које  доказује  да је на 
адекватан начин надокнадио трошак запосленог  за долазак и одлазак са рада 
обавезан је да плати порез на  доходак грађана од 10% на цео новчани износ који 
исплаћује по том основу. 
Савет је донео горе наведену Одлуку поштујући принцип рационалног пословања  у 
условима  ограничених финансијских средстава.Запсолени у Академији струковних 
студија Шабац за расходе по основу доласка и одласка са посла у обавези су да 
достављају веродостојне исправе у зависности од дате изјаве о месту становања и 
врсти превоза  који користе за долазак и одлазак са посла.  
  
                                                                                                                     
                                                                                         

 


