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На основу члана 63 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др.закон, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон) и члана 76. став 1. тачка 8 Статута Академије струковних студија Шабац, број 01-02/2020 од 
31.12.2020. године-пречишћен текст), Савет Академије струковних студија Шабац, на седници 
одржаној дана 16. јула 2021. године, донео је:  

 

ПРАВИЛНИК  

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

 О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ 

У АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о службеним путовањима запослених у Академији струковних студија Шабац (у 
даљем тексту: Правилник) број  01-08/2019 од 26.12.2019. године, врше се следеће измене и 
допуне: 
У члану 32 ставови 1 и 2 се мењају и гласе:  

„Запосленом се може одобрити употреба сопственог аутомобила за службено путовање или у 

службене сврхе уколико постоји потреба Академије да запослени користи сопствено возило и ако 

су обезбеђена средстава извора финансирања службеног пута који је наведен у одобреном 

Захтеву. 

По захтеву запосленог, а на основу одлуке председника Академије запослени може користити 

сопствени аутомобил у службене сврхе.“ 

Члан 2. 
У члану 33 додаје се нови став 2 који гласи: 
„Изузетно, од става 1 овог члана, по захтеву, односно уз сагласност запосленог, председник 

Академије може одобрити употребу сопственог аутомобила у службене сврхе само уз накнаду 

горива.“  

У досадашњем ставу 2 који постаје став 3 иза броја 1 додају се речи „и става 2“. 

Члан 3 

У члану 35 брише тачка и додају се речи до краја реченице које гласе: осим ако је по захтеву и уз 
сагласност запосленог одобрена само накнада за гориво. 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Академије.  
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                                        Др Јелена Јевтић 

 


