ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Број: ______________
Датум:
год.

На основу члана 22. Статута Опште болнице Параћин, доносим

О Д Л У К У
О КОРИШЋЕЊУ ПРИВАТНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Тачка 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин коришћења путничких возила у
приватном власништву за службена путовања.

Тачка 2.
Коришћење путничких возила у приватном власништву за послове који
представљају службена путовања, дозвољено је у случајевима из ове Одлуке.

Тачка 3.
За службена путовања може се користити приватни путнички аутомобил само
у случају када средствима јавног саобраћаја или путничким аутомобилом Опште
болнице Параћин није могуће обавити службени пут и када је то економски
оправдано.
Одобрење у смислу претходног става даје директор Опште болнице Параћин
и лице које он овласти.
Тачка 4.
По завршетку службеног пута који је обављен путничким аутомобилом у
приватном власништву, лице које је тај пут обавило дужно је да поднесе путни налог
са Одлуком за коришћење приватног аутомобила.
Као километража за обављени службени пут у смислу предходног става узима
се број километара од места боравка до места путовања и натраг.

Тачка 5.
Општа болница Параћин неће накнадити трошкове квара аутомобила,
поправке, саобраћајног удеса и сличне трошкове лица које је користило приватни
аутомобил за службена путовања на основу одобрења овлашћеног лица.
О одступањима из предходног става у оправданим случајевима одлучује
Управни одбор Опште болнице Параћин.

Тачка 6.
Уколико је службени пут одобрен за најмање три запослена у истом правцу,
обрачун накнаде за коришћење приватног путничког аутомобила за службено
путовање врши се одмах по обављеном службеном путу, а у висини од 10 % од цене
једног литра супер бензина по пређеном километру.

Уколико је службени пут одобрен за мање од три запослена у истом правцу,
обрачун накнаде за коришћење приватног путничког аутомобила за службено
путовање врши се одмах по обављеном службеном путу, а у висини превозне,
повратне аутобуске карте по запосленом.
Тачка 7.
Поред накнаде за коришћење приватног аутомобила за службено путовање,
лице има право и на трошкове путарине према приложеним признаницама.

Тачка 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТА БОЛНИЦA ПАРАЋИН
директор
др Слађана Васић,спец.трансф.

2

