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НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

(име и презиме пореског обвезника)

налогодавца/овлашћеног лица

. године

Име и презиме запосленог1. 
Радно место2. 
Циљ путовања3. 
Назив дражаве и место у које путује4. 

Бесплатан смештај и храна на путу8. 

5. Дан посласка на путовање
6. Трајање путовања у данима (планирано)

Превозна средства која се могу користити7. 

10. 
9. Раднику припада аконтација у износу од

Висина дневнице у иностранству
Висина дневнице у земљи11. 

Дана 

ОБРАЧУН ПУТНОГ НАЛОГА
Датум и сат почетка путовања12. 
Датум и сат преласка границе у одласку13. 
Датум и сат преласка границе у доласку
Датум и сат завршетка путовања15. 

14. 

16. 
17. 

19. 
18. 

Укупан број сати проведених на путу
Број сати на путу у земљи (13-12) + (15-14)
Број дневница у земљи (17 : 24)
Припадајући износ дневница у земљи (18 x 11)
Број сати на путу у иностранству (14-13)
Број дневница у иностранству (20 : 24)
Припадајући износ дневница у иностранству (21 x 10)
Трошкови смештаја по рачунима у динарима
Трошкови смештаја по рачунима у девизама
Трошкови превоза по рачунима у динарима
Трошкови превоза по рачунима у девизама
Трошкови пртљага у динарима

20. 
21. 

23. 
22. 

24. 
25. 

27. 
26. 

28. 
29. 

31. 
30. 

32. 
33. 

35. 
34. 

36. 
37. 

39. 
38. 

40. 

Трошкови пртљага у девизама
Трошкови телефона у динарима
Трошкови телефона у девизама
Остали трошкови путовања у динарима
Остали трошкови путовања у девизама
Укупни трошкови у динарима (23+25+27+29+31)
Укупни трошкови у девизама (24+26+28+30+32)
Укупно обрачунато у динарима (19+33)
Износ исплаћене аконтације у динарима (део 9)
Укупно за исплату у динарима (35-36)
Укупно обрачунато у девизама (22+34)
Износ исплаћене аконтације у девизама (део 9)
Укупно за исплату у девизама (38-39)

(овлашћено лице налогодавца)(подносилац рачуна)

Напомена:

У 

. годинеДана 

Број прилога уз обрачун: 

pausal.rs
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