Број ____________
Датум ___________
Место ______________

НАЛОГ ЗА ПУТОВАЊЕ
Члан __________________________________ из ______________________________
(Секција – Регија)

на функцији _________________________________________________________ .
Упућује се на пут дана __________________ године у __________________________
у својству ___________________________________________________________ .
Са задатком _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
Као превозно средство користиће ________________________________, регистарских
ознака број __________________ и/или _________________________________ .
На путу ће се задржати најдуже до __________________ године, а у року од 10 дана по
повратку са пута поднеће писани извештај.
Рачун о учињеним путним трошковима поднети у року од 7 дана.
Путни трошкови падају на терет рачуна ________________________________________.
(Секција – Регија)

Курс на дан путовања је 1 евро = ________ динара, курс у _________________, земљи
путовања, је у односу на 1 евро = _________________.
Одобравам исплату аконтације у износу од __________________ динара, или
________________________________________________________, на текући рачун број
(Словима – динара)

______________________________________ код ________________________ банке.
(број текућег рачуна)

(назив банке)

Адреса члана за уплату аконтације, ул. ____________________________, бр. ________,
место ___________________________________ .
(М.П.)

Заступник
_________________________

На основу предњег налога извршио сам путовање и подносим
ПУТНИ РАЧУН
Утрошена средства за храну и освежење

Дан одласка _________________ у ___________ час
Дан повратка _________________ у ___________ час

Број рачуна

од динара

Број рачуна

од динара

Свега динара

Утрошена средства за ноћење
Број рачуна

од динара

Број рачуна

од динара

Свега динара

Утрошена средства за лични превоз
Релација од - до - преко

Пређено km

литара

Цена горива

Свега динара

Остали настали материјални трошкови
Број рачуна

од динара

Број рачуна

од динара

Свега динара

Укупно утрошено:
Примљена аконтација:
Остаје за исплату - уплату:

У ______________________, дана __________________ године.
Подносилац рачуна
___________________
Потврђујем да је путовање извршено према налогу и одобравам исплату путног рачуна
од _________________ динара, словима _______________________________________
на терет ________________________________.
(Секција – Регија)

У ______________________, дана __________________ године.
Ликвидирао

____________________

Одобрава - Заступник

______________________

(благајник)

Вратио – Примио
__________________ динара
________________________
(подносилац рачуна)

