
           
  

 
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 34. седници одржаној дана  17.12.2021. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА 
ЗАПОСЛЕНИХ  

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђује се начин остваривања права 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.  

 
Члан 2. 

 Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за 
релације где јавни превозник омогућава куповину истих.  

 Изузетно од става 1. овог члана, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да 
исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте. 
 Уколико се јавни превоз временски не уклапа у радно време запосленог,  исплаћује му се 
новчана наканада у висини месечне карте. 

Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер 
на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у 
новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на 
основу потврде јавног превозника. 

 
Члан 3. 

Право на трошкове превоза имају запослени само за време ефективног рада. За време 
годишњег одмора, боловања, плаћеног и неплаћеног одсуства запослени не остварује ово право. 
  

Члан 4. 
Запосленом који има  пребивалиште у месту рада, послодавац врши исплату  у висини 

месечне претплатне карте за нулту зону код превозника у јавном саобраћају. 
Запосленом који има  пребивалиште ван места рада, послодавац  врши исплату  у висини месечне 
претплатне карте у укупном износу за нулту зону  и зону којој припада код превозника у јавном 
саобраћају. 
 

Члан 5. 
Право на трошкове превоза запослени остварује на основу решења које доноси 

послодавац на основу података  из личне карте запосленог из којег се види пребивалиште, 
односно  писмене изјаве запосленог о стварном месту боравишта. 
 

Члан 6. 
Промена места становања запосленог након заснивања радног односа, не може да утиче 

на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку 
закључења уговора о раду, без сагласности послодавца. 
 
 
 



 
Члан 7. 

Уплата накнаде путних трошкова  вршиће се на текући рачун запосленог на основу листе 
присутности које на крају месеца предају одговорни запослени организационе јединице којој 
запослени припада.  

Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог у месецу за претходни месец. 
 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од исплате 

накнаде трошкова превоза за месец децембар  2021. године. 
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