Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Број: 404-05-26/2014-01
Датум: 26. август 2014. године
Београд

На
основу члана 6. став 2. Закона о Високом савету судства
(„Службени гласник РС“ бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 7. став 1. алинеја 2.
Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС“, број 29/13),
председник Високог савета судства дана 26. августа 2014. године доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА
У ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин коришћења службеног возила у
Високом савету судства (у даљем тексту: Савет).
Члан 2.
Службено возило, у смислу овог правилника, је возило које је Управа за заједничке
послове републичких органа поверила на коришћење и управљање Савету.
Члан 3.
Службено возило користи се за обављање службених послова и задатака из
надлежности Савета.
Под службеним пословима и задацима за које се користи службено возило, у
смислу овог правилника, подразумевају се послови из надлежности Савета, а нарочито:
- превоз чланова Савета ради присуства седницама Савета и састанцима радних тела
и радних група које се одржавају у седишту Савета;

-

превоз чланова Савета и запослених у Административној канцеларији за обављање
службених послова и задатака ван седишта Савета.

Поред коришћења службеног возила за обављање службених послова и задатака из
става 2. овог члана, службено возило може да се користи и у другим случајевима када то
захтевају природа и услови рада, а нарочито за:
- превоз представника других институција, органа или организација, представника
страних држава и делегација, ради њиховог присуства састанцима које организује
Савет и на позив Савета, у складу са програмом њихове посете;
- превоз материјала потребног за рад Савета;
- превоз вредносних пошиљки и поднесака, као и пошиљки које садрже тајне
податке (курирски послови).
Члан 4.
Службено возило користи се за службене потребе на територији града Београда.
Службено возило може да се користи и ван територије града Београда, ако то
захтевају потребе посла, односно ако се на тај начин доприноси бржем, економичнијем и
рационалнијем обављању послова из надлежности Савета.
Одлуку о коришћењу службеног возила у случају из става 2. овог члана доноси
секретар Савета.
Службено возило изузетно може да се користи за службено путовање у
иностранство.
Одлуку о коришћењу службеног возила у случају из става 4. овог члана доноси
председник Савета.
Члан 5.
Службеним возилом у Савету управља искључиво запослени у Савету на радном
месту возач-курир.
Возач-курир дужан је да савесно и одговорно управља службеним возилом које му
је поверено на управљање и да се стара о наменском, рационалном и економичном
коришћењу службеног возила.
Члан 6.
Службено возило, по правилу, користи се само у току редовног радног времена.

Ван редовног радног времена, службено возило може да се користи само изузетно,
у неодложним случајевима.
За коришћење службеног возила ван редовног радног времена потребно је
одобрење председника Савета односно секретара Савета.
Члан 7.
Секретар Савета, у сарадњи са руководиоцима унутрашњих јединица стара се о
приоритетима коришћења службеног возила.
Потребу за службеним превозом чланови Савета и запослени у Административној
канцеларији дужни су да пријаве секретару Савета најмање два дана пре планираног
поласка на службени пут ван територије града Београда.
Изузетно, у хитним и ванредним случајевима службеног пута ван територије града
Београда, члан Савета или запослени у Административној канцеларији могу да користе
службено возило по одобрењу председника Савета и без претходне најаве постојања
потребе за службеним превозом у прописаном року.
Раније пријављене потребе за коришћење службеног возила имају предност у
односу на касније пријављене потребе.
Секретар Савета односно запослени кога он овласти дужан је да без одлагања
обавести подносиоца чијем се захтеву за службеним превозом не може удовољити.
Члан 8.
Возач-курир дужан је да месечну евиденцију о коришћењу службеног возила коју
доставља Управи за заједничке послове републичких органа, достави секретару Савета, у
фотокопији.
Члан 9.
Возач-курир дужан је да, ван радног времена и службене вожње, врати службено
возило на службени паркинг Савета.
Изузетно, ако потреба посла захтева и ако добије претходну сагласност секретара
Савета, возач-курир није у обавези да службено возило врати на службени паркинг Савета.

Члан 10.
Свака службена вожња без одобрења председника Савета или секретара Савета
сматра се злоупотребом службених овлашћења.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Савета.
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