
           

  

ПРЕДЛОГ 

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

Велико Градиште“ бр.2/2019), а у складу са чланом 189. став 1. тачка 6. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 

27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), Општинско веће општине Велико Градиште, на __. 

седници одржаној дана  ___________. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује да се на остваривање права запослених у основним и средњим 

школама са седиштем на територији општине Велико Градиште (у даљем тексту: запослени) на 

накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада сходно примењују одредбе Правилника о 

накнади путних трошкова запослених (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.39/21 и 40/21).  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнада путних трошкова за нулту зону 

запосленима ће се исплатити ретроактивно од фебруарске исплате трошкова превоза 

2022.године, а на основу спискова запослених оверених од стране одговорних лица у школама, 

достављених обрачунској служби Општинске управе општине Велико Градиште. 

 

Образложење 

 

Законски основ за доношење ове Одлуке је садржан у члану 189. став 1. тачка 6. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 

10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) по ком се у буџету јединице локалне самоуправе 

обезбеђују средства за превоз запослених у школама. 

Oпштинско веће је на својој 34. седници одржаној дана 17.12.2021.г. донео Правилник о 

накнади путних трошкова запослених којим је утврдио права запослених у органима јединице 

локалне самоуправе, њеним службама и организацијама, на накнаду путних трошкова у вези са 

доласком и одласком с рада. 

Обзиром да су се запослени у школама на територији општине Велико Градиште обратили 

захтевом за одобрење путних трошкова за нулту зону, тј. за накнаду трошкова одласка и доласка 

с рада за запослене који имају пребивалиште у месту рада, Општинско веће је донело одлуку 

којом се на начин остваривања права запослених у основним и средњим школама са седиштем 

на територији општине Велико Градиште сходно примењује Правилника о накнади путних 

трошкова запослених (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.39/21 и 40/21) с тим, да ће се 

накнада путних трошкова за нулту зону запосленима исплатити ретроактивно од фебруарске 

исплате трошкова превоза 2022.године, а на основу спискова запослених оверених од стране 

одговорних лица у школама, достављених обрачунској служби Општинске управе општине 

Велико Градиште. 

 

Предлагач: Одељење за општу управу 

 

 

 

 

 

 

 


