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КРАГУЈЕВАЦ 

Савет Фа~<ултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, н а 

основу члана 146. Статута Факултета инжењерских нау1<а ( О 1-1 /2262 од 
02.07.201 8. године и бр . 0 1 -1 /3103-1од2 1 . 09 .2018. године ) донео је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛИЧНИМ 

ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Члан 1. 

У делу Правилника о личним примањима запослених на Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, под називом 

"НАКНАдА ТРОШКОВА" мења се члан 20. тако да сада гласи : 

Запосленом се исплаћују следећи трошкови: 

1. Трош1<ови превоза у градском и приградском превозу , ради 

доласка и одласка са рада, до висине цене месечне претплатне 

карте на територији града Крагујевца ; 

2. Запосленима који имају пребивалиште ван територије града 

Крагујевца, трошкови превоза за долазак и одлазак са рада , до 

висине цене месечне претплатне I<арте , односно до виси не 

стварних трошкова превоза; 

3. Трошкови превоза коришћењем услуга такси п ревоза, до висин е 

цене месечн е претплатне карте на територији града Крагујевца; 

4. Трошкови превоза на име купови не горива за п ревоз сопственим 
возилом , до висине цене месечне претплатне I<арте. 

Запослени је дужан да достави веродостојну рачуноводствену исправу, 

којом доказује да исплата трошкова превоза за долазак и одлазак са 

рада , представља накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада . 

У случају не постојања веродостојне рачуноводствен е исп раве којом се 

документују трошкови превоза за долазак и одлаза к са рада , због тога 

што запослени на рад долази пешице, бициклом или било којом другом 

врстом превоза , исплате запосленима у ову сврху биће третиране r<ao 
недокументо вани трошак у складу са за 1<онск им одредбама. 



... 

Начин правдања исплате накнаде трошкова превоза за долазак и 

одлазак са рада , регулише се посебном одлуком де1<ана Факултета. 

Члан 2. 

У осталом делу Правилник о личним примањима запослених на 

Факултету инжењерских науr<а Универзитета у Крагујевцу , остаје 
непромењен . 

Члан 3. 

Ова Одлу1<а ступа на снагу осмог дана од дана објављи вања на интернет 

страници Факултета. 
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