
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 3.                                    12.  фебруар  2018.  године                                                             Година 35.    

 

 

 

 На основу одредаба члана 59. став 2. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС" број 129/2007), члана 73. Одлуке о 

Општинској управи општине Лучани ("Службени 

гласник општинe Лучани" број 16/2015),  

 Начелник Општинске управе општине 

Лучани дана 12.02.2018. године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама Правилника о условима 

за остваривање права на исплату трошкова 

превоза на рад и са рада у Општинској управи 

општине Лучани 

 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о условима за остваривање 

права на исплату трошкова превоза на рад и са 

рада у Општинској управи општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ број 9/2017) члан 1. 

мења се и гласи:  

 „Запослени у Општинској управи општине 

Лучани (у даљем тексту: Управа), остварује право 

на исплату трошкова превоза, односно трошкова 

учињених за долазак на рад и одлазак са рада (у 

даљем тексту: трошкови превоза) у висини 

месечне претплатне карте у јавном саобраћају, на 

начин и под условима утврђеним овим 

Правилником.“ 

 

Члан 2. 

  

 У члану 7. брише се став 1. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 7. став 2. мења се и гласи: 

 „У случају да на релацији од места 

стварног насељења до места рада запосленог 

постоји више врста и релација превоза које мора 

остварити (међурелација: градски, приградски и 

међуградски саобраћај), запосленом се трошкови 

превоза исплаћују у висини месечне претплатне 

карте у свим оствареним превозима.“ 

 

 

 

Члан 4. 

 

 У осталом делу Правилник остаје неизмењен. 

 

Члан 5. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 

Општинска управа општине Лучани 

 
 

У Лучанима, 12.02.2018. године,  

број 110-4/2018-IV 
 

 

    Начелник  

         Весна Кодранов, с.р. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

                   Страна 

 

 

АКТ ОПШТИНСКЕ УПРАВНЕ  

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУ- 

НАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИСПЛАТУ 

ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И СА РАДА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ.................................... ..................               1 

  
 

 
 
 
 

Издаје и штампа: Скупштина општине Лучани, 

одговорни уредник Милијанка Пантелић, шеф 

Одељења  за скупштинске и нормативне послове 

Општинске управе општине Лучани, телефон 

032/515 0613 
 

 

 

 

 


