


Члан 7 

По обављеном путовању, возач-корисник службеног возила подноси уредно попуњени 

путни налог надлежном референту, и то одмах или нај касније y року од три дана no 

завршетку путовања. 

Члан8 

Надлежни референт води евиденцију путних налога y Књизи евиденције издатих путних 

налога или издавањем дупликата путних налога. 

Члан9 

Гориво ce сипа помоћу картице која ce води на  Позориште a изузетно из оправданих 

разлога може и други начин плаћања. 

 

III НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ БЕНЗИНСКИХ БОНОВА 

Члан 10 

Евиденцију утрошка горива уредно води обрачунски радник - благајник, тако што y 

свесци за евиденцију уписује утрошак горива и његов износ. 

По обављеном службеном путу, бензин ce раздужује, о чему ce води посебна евиденција, 

која садржи: датум предаје рачуна, број рачуна и укупан износ на рачуну y динарима. 

Корисник службеног аутомобола користи специјалне картице. 

 

IV ЗАДАЦИ ВОЗАЧА-КОРИСНИКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА И ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА 

Члан 11 

Возач-корисник службеног аутомобила одговоран je за спровођење мера безбедности 

саобраћаја прописаних важећим законским прописима и овим правилником. 

Корисник аутомобила je дужан: 

да пре отпочињања вожње изврши преглед: количине уља y картеру мотора, количине 

горива y резервоару, исправност сигналних уређаја, ваздушни притисак y гумама, 

исправност управљачког механизма, исправност уређаја за кочење, исправност електричне 

инсталације и инструмената на возилу, стање алата и опреме на возилу; 

-   да no повратку са пута све уочене техничке неисправности и кварове на возилу одмах 

пријави надлежном референту. 

Члан 12 

Народно позориште Пирот не поседује сопствено возило, али може користити возила 

локалне самоуправе , установа, предузећа као и других правних лица. Позориште може 

користити и приватна возила у складу са овим правилником. 

Члан 13 

Возачи и одговорна лица који су задуже возила , дужни су да по обављеном задатку врате 

возило у исправном стању. 

 

V КОРИШЋЕЊЕ ПРИВАТНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

Члан 14 

Право на коришћење приватног аутомобила за службене потребе имају директор и 

запошљени y Народном позоришту Пирот , када ce због хитности, односно потребе 

службеног посла, не може користити превозно средство јавног саобраћаја или службено 

возило. 
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