
У складу са чланом 37 Статута Организације за колективно остваривање права интерпретатора 

ПИ бр. 669 од 22.12.2010. године (у даљем тексту: Статут), Управни одбор Организације за 

колективно остваривање права интерпретатора „ПИ“ (у даљем тексту: Организација) дана  

29.04.2011.  доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСЛОВНИМ ПУТОВАЊИМА  

 

 

Члан 1 

Овим Правилником уређују се услови под којима лица која обављају послове за Организацију, 

остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим попсловним путовањем у 

земљи и у иностранству. 

Овим Правилником се не уређује накнађивање путних трошкова насталих у вези са доласцима 

на заседања органа Организације.  

Члан 2 

Под лицем које обавља послове за Организацију (у даљем тексту: лице) подразумевају се 

запослени Организације, чланови органа Организације и, изузетно, друга лица која у 

обављању послова за потребе Организације буду упућена на пословно путовање од стране 

Управног одбора или директора (у даљем тексту: овлашћени орган). 

ПОСЛОВНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

Члан 3 

Пословно путовање у земљи, у смислу овог Правилника, јесте путовање на које се лице, 

упућује да, по налогу овлашћеног органа, изврши службени посао у Републици Србији, али ван 

места седишта Организације. 

Члан 4 

Овлашћени орган издаје лицу налог за пословно путовање у земљи пре него што он пође на 

пословно путовање. 

Налог за пословно путовање у земљи садржи:  

(1) име и презиме лица које путује,  

(2) место и циљ путовања,  

(3) датум поласка на путовање и датум повратка с путовања,  

(4) врсту смештаја,  

(5) напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана,  

(6) износ дневнице и евентуално умањење дневнице,  

(7) износ аконтације који може да се исплати,  

(8) врсту превозног средства којим се путује, 

(9)  податке о томе ко сноси трошкове пословног путовања; и  



(10) начин обрачуна трошкова путовања. 

Члан 5 

На основу налога за пословно путовање у земљи, лицу може да се исплати аконтација у 

висини процењених трошкова. 

Ако пословно путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за 

пословно путовање, лице је дужно да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог 

рока. 

Члан 6 

Лицу се накнађују трошкови смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези са 

пословним путовањем у земљи. 

Трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао накнађују се 

преко дневнице. 

Члан 7 

Лицу се накнађују трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и 

доручак. 

Лицу коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови 

смештаја. 

Члан 8 

Лицу се исплаћује дневница за пословно путовање у земљи која износи 5% просечне месечне 

зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан поласка на службено 

путовање. 

Лицу коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за пословно путовање у земљи 

умањује се за 60%. 

Члан 9 

Дневница за пословно путовање у земљи рачуна се од часа поласка на пословно путовање до 

часа повратка са пословног путовања. 

Лицу се исплаћује цела дневница за пословно путовање у земљи које је трајало између 12 и 24 

часа, а половина дневнице за пословно путовање које је трајало између 6 и 12 часова.  

Члан 10 

Лицу се накнађују трошкови превоза од места рада до места где треба да се изврши службени 

посао и трошкови превоза за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у 

јавном саобраћају.  



Лице може за ту сврху користити јавни превоз возом, аутобусом, бродом или авионом или 

неки други вид јавног транспортног средства, у складу са потребама пословног путовања. 

Ако због потреба службеног посла лице не може користити превоз у јавном саобраћају, он, по 

писменом одобрењу овлашћеног лица, може користити сопствени аутомобил.  

Лицу које, по писменом одобрењу овлашћеног органа, користи сопствени аутомобил 

исплаћује се накнада од 30% прописане цене за литар погонског горива по пређеном 

километру. 

Члан 11 

Остали трошкови који су у вези са службеним послом на пословном путовању (резервација 

места у превозном средству, превоз пртљага, телефонски разговори и сл.) накнађују се у 

висини стварних трошкова, према приложеном рачуну.  

 

ПОСЛОВНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

Члан 12 

Пословно путовање у иностранство, у смислу овог правилника, јесте пословно путовање из 

Републике Србије у страну државу и путовање из стране државе у Републику Србију, службено 

путовање из једне у другу страну државу и службено путовање из једног у друго место у 

страној држави. 

Члан 13 

Овлашћени орган издаје лицу налог за пословно путовање у иностранство пре него што он 

пође на пословно путовање у иностранство. 

Налог за пословно путовање у иностранство садржи:  

(1) име и презиме лица који путује,  

(2) назив државе и место у које се путује,  

(3) циљ путовања,  

(4) датум поласка на путовање и датум повратка с путовања,  

(5) врсту смештаја,  

(6) напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана,  

(7) врсту превозног средства којим се путује,  

(8) износ аконтације који може да се исплати,  

(9) податке о томе ко сноси трошкове пословног путовања;  

(10) и начин обрачуна трошкова путовања. 

Члан 14 

На основу налога за пословно путовање у иностранство лицу може да се исплати аконтација у 

висини процењених трошкова. Процењени трошкови који се лицу могу исплатити као 

аконтација приликом пословног путовања у иностранство су они трошкови који би сваки 



разуман домаћин основано могао да направи приликом боравка у одговарајућој страној 

држави у планираном временском периоду. 

Ако пословно путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за 

пословно путовање, лице је дужан да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог 

рока. 

Члан 15 

Лицу на пословном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја, исхране и 

градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови превоза ради извршења 

службеног посла, трошкови прибављања путних исправа, трошкови прибављања 

одговарајућих виза, трошкови вакцинације и лекарских прегледа, трошкови службене поште, 

таксе, телефона, телеграма и телефакса, трошкови изнајмљивања просторија и трошкови 

стенографских и дактилографских услуга. 

Члан 16 

Лицу на пословном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја у висини 

плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак према приложеном рачуну. 

Лицу коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови 

смештаја. 

Члан 17 

Лицу се накнађују трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у 

износу који је прописан од стране надлежног државног органа, за сваку страну државу (у 

даљем тексту: утврђена дневница).  

Лицу коме је обезбеђена бесплатна исхрана, утврђена дневница за пословно путовање у 

иностранству умањује се за 50%. 

Члан 18 

Ако лице у току пословног путовања борави у више страних држава, износ његових утврђених 

дневница одређује се за сваку страну државу у којој борави, сразмерно времену које је провео 

у страној држави.  

Члан 19 

Ако због потреба службеног посла у иностанству лице не може користити превоз у јавном 

саобраћају, он, по писменом одобрењу овлашћеног органа, може користити сопствени 

аутомобил.  

Лицу које користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 30% прописане цене за литар 

погонског горива по пређеном километру. 

Члан 20 



Трошкови визирања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са 

пословним путовањем у иностранство накнађују се лицу у стварним износима, а на основу 

приложених рачуна. 

Члан 21 

Трошкови који настану на пословном путовању у иностранство у вези са изнајмљивањем 

просторије за састанке, плаћањем стенографских и дактилографских услуга и изнајмљивањем 

персоналних рачунара за припремање службених извештаја или за потребе службене 

кореспонденције накнађују се у стварним износима, а на основу одговарајућих рачуна. 

Трошкови који настану на пословном путовању у иностранство а били су потребни за 

извршење послова због којег је лице на пословном путовању, накнађују се у стварним 

износима, на основу одговарајућих рачуна. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22 

Трошкови пословног путовања у земљи и у иностранству накнађују се на основу обрачуна 

путних трошкова, уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини трошкова 

(карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.), а који је 

лице дужно да поднесе у року од седам дана од дана кад је службено путовање завршено. 

Члан 23 

 

Овај Правилник ступа на снагу одмах по доношењу. 

 

 

Председник Управног одбора  

 

 

 

_________________________ 

Живорад Ајдачић 

 


