
Образац 3. 

 

На основу члана 6. Интерне процедуре зa oбрaду дoкумeнтaциje зa oбрaчун и исплaту плaтa 

и нaкнaдa трoшкoвa прeвoзa зaпoслeних и пoстaвљeних лицa у Дирекцији за железнице I-

02 број: 340- 867 / 2020, од 20. августа 2020. године, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

О КОРИШЋЕЊУ ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА 

 

 

 

Запослени ________________________(име и презиме запосленог), са станом у 

____________ адреса ___________________________________ 

 

1. За долазак и одлазак са рада користим градски превоз на територији Града Београда, 

(навести линије градског превоза) __________________________, од полазног стајалишта 

_______________________, до крајњег стајалишта ____________________, који припадају 

зони, и то: 

  

1) у зони 1,             2) у зони 1 и 2,          3) у зони 3,          4) у зони 4,         

 

5) у зони 1, 2 и 3,   6) у зони 3 и 4,          7) у зони 1, 2, 3 и 4. 

  

 

(Заокружити одговарајућу зону, распореде зона за градски превоз на територији Града 

Београда можете видети на cajry www.busevi .com) 

 

 

2. За долазак и одлазак са рада користим градски превоз у Граду ______________ (градови 

који имају организован градски превоз), на линији __________________ (навести линије 

градског превоза), од полазног стајалишта ______________________, до крајњег стајалишта 

_____________________, који припада зони ________________ (навести само у случају да 

је превоз зониран). 

 

 

3. За долазак и одлазак са рада користим превоз приградског, односно међуградског 

саобраћаја на релацији _______________________________________(навести релацију).                                                                                                                                 

 

а) Превозна месечна карта приградског, односно међуградског саобраћаја, на релацији коју 

користим за долазак и повратак са рада износи _____________________динара, 

 

б) Појединачна дневна карта приградског, односно међуградског саобраћаја на релацији 

коју користим за долазак и повратак са рада износи _________динара, с обзиром да у месту 

мог пребивалишта/боравишта не постоји установљен систем претплатне месечне карте. 

 

Доказ: потврда превозника у прилогу 



 

 

 

4. За долазак и одлазак са рада као превоз користим : 

 

•  Јавни превоз, код превозника ______________________________ 

•  Такси превоз, 

•  Линијски превоз, 

•  Приватно возило. 

 

Запослени који користе такси превоз, линијски превоз или приватно возило за долазак на 

посао дужни су да попуне тачку 1. / тачку 2. / тачку 3. Обрасца 3. како би се утврдила висина 

цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају, 

до које му се признају месечни трошкови превоза. 

 

 

5. Не користим ниједан од наведених начина доласка и одласка на посао. 

___________________________________________________________(навести) 

 

 

Ову изјаву дајем ради остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и 

одлазак са рада. 

 

Прилог: Копија личне карте или очитана лична карта, односно изјава о месту боравка дата 

под пуном материјалном и кривичном одговорности. 

 

  

У ___________________, дана __________ године. 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

 

 

 
 


