
         Предлог 

 На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште ( „Службени гласник 

општине Велико Градиште“ бр.2/2019), а у складу са чланом 118. став 1. тачка 1. Закона 

о раду („Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017- одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење ) и чланом 44. Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе("Службени гласник РС", број 

38/2019 и 55/2020), Општинско веће општине Велико Градиште, на седници одржаној 

дана               . године, доноси 

 

ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА 

ЗАПОСЛЕНИХ  

 

Члан 1. 

У Правилнику о накнади путних трошкова запослених ( „Службени гласник општине 

Велико Градиште“ број 39/21), после члана 8 додаје се члан 9. који гласи: 

„Накнада путних трошкова за нулту зону запосленима ће се исплатити ретроактивно 

од јануарске исплате трошкова превоза 2021. године.“ 

 

Члан 2. 

 

Овај Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење овог правилника дефинисан је  чланом 118. став 1. тачка 1. 

Закона о раду („Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017- 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење ) којим је прописано да запослени 

има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду,за долазак 

и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није 

обезбедио сопствени превоз . Чланом  44. Посебног колективног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе("Службени гласник РС", број 38/2019 и 55/2020), 

дефинисана је накнада трошкова за запосленог за долазак и одлазак са рада . Чланом 70. 

Статута општине Велико Градиште ( „Службени гласник општине Велико Градиште“ 

бр.2/2019)прописана је надлежност  Општинско веће општине Велико Градиште.  

Општинско веће општине Велико Градиште је донело Правилник о накнади путних 

трошкова запослених у органима општине Велико Градиште, службама и 

организацијама  основаним од стране  надлежног органа јединице локалне самоуправе 

општине Велико Градиште на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.  

Имајући у виду да новчана потраживања из радних односа застаревају у року од 3 године 

од дана настанка обавезе, предложеном допуном признаје се право на накнаду путних 

трошкова запосленима у складу са овим правилником за нулту зону почев од исплате 

накнаде трошкова превоза од јануара 2021. године.  

 

Из свега напред наведеног предлаже се Општинском већи општине Велико Градиште да 

донесе овај правилник. 

 

 Предлагач: Одељење за друштвене делатности и заједничке послове 


