
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 9.                                       05.  јун  2017.  године                                                                   Година 34.    

 

1. 

 
На основу члана 16. и 36. став 1. Одлуке о 

Општинској управи општине Лучани („Службени 

гласник општине Лучани“ број 16/2015),  

начелник Општинске управе општине 
Лучани, дана 05. јуна .2017.  године,  донео је 

  

К О Д  Е К С 

ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ 

ЕТИКЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

Овај Кодекс се односи на све запослене у 

Општинској управи општине Лучани (у даљем 

тексту: Општинска управа), који су дужни да у 

свом понашању примењују стандарде прописане 

Кодексом, с обзиром на то да понашање 

запосленог у Општинској управи ни у ком случају 

није његова приватна ствар, него представља 

општеприхваћену личну и професи-оналну 

обавезу свих запослених у Општинској управи. 

Овим Кодексом се уређују правила 

понашања и пословне етике запослених у 

Општинској управи и то од доласка на рад, за 

време рада, до одласка са рада, а у складу са 

моралним и професионалним нормама и 

општеприхваћеним вредностима. 

Изрази који се у овом Кодексу односе на 

запослене - физичка лица родно су неутрални 

(подједнако се односе на лица оба пола). 

  

Члан 2. 

Сврха Кодекса је: 

- да утврди стандарде личног и 

професионалног интегритета и правила понашања 

запослених  у Општинској управи; 

- да подржи запослене у поштовању ових 

стандарда; 

- да обавести јавност о понашању које има 

право да захтева и очекује од запослених; 

- да допринесе изградњи поверења грађана 

у локалну власт; 

- да допринесе успостављању ефикасније 

и одговорније Општинске управе. 

  

ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПОСЛУ И 

ПРЕМА САРАДНИЦИМА 

   

Свакодневно понашање 

   

Члан 3. 

У свакодневном понашању на радном 

месту запослени у Општинској управи дужни су 

да се понашају у складу са општеприхваћеним 

правилима пристојног опхођења: 

 - тачност доласка на посао и на састанке, 

као и поштовање договорених и законом 

прописаних рокова 

 - коришћење прописаног времена за паузу 

у току рада 

 - ненапуштање  радног места без потребе 

и без најаве 

 - ненапуштање радног места пре истека 

прописаног радног времена 

 - током радног времена не обављају се 

приватни разговори и послови 

 - коришћење љубазног стила комуника-

ције 

 - прикладно пословно одевање, високи 

стандарди личне хигијене и уредности 

 - чистоћа и уредност радне околине 

 - избегавање и активно спречавање сукоба 

 - дискреција: избегавање учествовање у 

гласинама, оговарању и другим врстама негативне 

комуникације и слично. 

Сваки запослени у Општинској управи 

дужан је да за време радног времена носи 

идентификациону картицу, којом евидентира 
своје присуство и одсуство са рада, али се истом и 

легитимише у односу на странке. 

Запосленом у Општинској управи, без 

претходне најаве и без одобрења непосредног 

руководиоца, није допуштен улаз у радне 

просторије Општинске управе ван радног 

времена. 
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 - у радним просторијама могу 

се постављати и истицати државна и општинска 

обележја, у складу са важећим прописима;  
 - у радним просторијама запослени не 

може припремати храну, кафу, чај ни друге врсте 

напитака;   
 - у радним просторијама запослени не 

може организовати приватне прославе нити друге 

скупове (поводом рођендана, крсне славе или 
другим поводом);   

 - са странкама, сарадницим и другим 

лицима у току рада љубазно се опходи, разговара 

и комуницира; 
 - странке, сарадници и друга лица у току 

рада примерено се и с поштовањем њихове 

личности, достојанства, њиховог својства, звања и 
функције, ословљавају; 

 -  за учињену грешку се по потреби 

извињава, а грешка исправља; 
 - свађе и сукоби се избегавају и активно 

спречавају; 

 - у току рада се понаша дискретно: 

избегава се учествовање у гласинама, оговарању, 
и другим врстама негативне и штетне 

комуникације, њихово подстицање, проношење и 

ширење. 
Сваки запослени у Општинској управи 

дужан је да за време радног времена носи 

идентификациону картицу, којом евидентира 

своје присуство и одсуство са рада, али се истом 
такође и легитимише у односу према странкама. 

Запосленом у Општинској управи, без 

претходне најаве и без одобрења 
претпостављеног, није допуштен улазак у радне 

просторије Општинске управе ван радног 

времена. 

 

Одговорност, овлашћења, хијерархија 

   

Члан 4. 

Сваки запослени у Општинској управи 

дужан је да у обављању послова поступа 

професионално, одговорно, марљиво и истрајно, 

настојећи да све тешкоће на које може да наиђе у 

раду решава на одговарајући начин, који је у 

складу са поступцима планираним за ту врсту 

посла. 

Запослени у Општинској управи дужан је 

да се увек понаша на начин којим се чува и 

унапређује поверење грађана у локалну 

самоуправу.  

Запослени у односима са претпоста-

вљеним, подређеним и другим запосленим 

поступа с дужном пажњом и поштовањем. 

Запослени је дужан да у односу са 

претпостављеним, подређеним и другим 

запосленим обезбеди потребну сарадњу, не омета 

процес рада, унапређује професионалне односе и 

радну атмосферу и да избегава радње које би 

имале штетне последице по углед органа. 

  

Законитост и непристрасност у раду 

 

Члан 5. 

Запослени обавља своју дужност у оквиру 

датог овлашћења у складу са законом и другим 

прописом и поступа по правилима струке и 

одредби овог Кодекса. 

Запослени не сме да се у приватном 

животу понаша на начин који га чини подложним 

утицају других лица, а што се може одразити на 

законито и непристрасно вршење послова и 

радних задатака. 

  

Поверење јавности 

 

Члан 6. 

Запослени је дужан да се понаша на начин 

који доприноси очувању и подстицању поверења 

јавности у интегритет, непристрасност и 

ефикасност Општинске управе као општинског 

органа. 

  

Заштита јавног интереса 

 

Члан 7. 

При доношењу одлука и вршењу 

дискреционих овлашћења запослени је дужан да 

води рачуна о јавном интересу и релевантним 

чињеницама и не сме да делује на начин који га 

доводи у положај обавезе враћања услуге неком 

физичком или правном лицу. 

  

Политичка неутралност 

 

Члан 8. 

Запослени се, у вршењу своје дужности, 

придржава начела политичке неутралности. 
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У обављању својих послова, запослени у 

Општинској управи не сме да се руководи својим 

политичким уверењима или страначким 

(партијским) интересима, не сме да обавља 

политичке активности, нити да следи инструкције 

политичке природе. 

У службеним просторијама органа 

запослени не сме да носи и истиче обележја 

политичких странака, нити њихов пропагандни 

материјал. 

Запослени не сме да утиче на политичко 

опредељење других запослених. 

  

Спречавање сукоба интереса 
 

Члан 9. 

Запослени у Општинској управи, у 

вршењу својих послова, не сме дозволити да 

његов приватни интерес дође на било који начин 

у сукоб са послом који обавља. 

Запослени је дужан да води рачуна о 

стварном или могућем сукобу интереса и 

предузме мере предвиђене законом ради 

избегавања сукоба интереса. 

Запослени у Општинској управи ни у ком 

случају свој положај не сме да користи за 

оставривање приватних интереса.   

Начелник Општинске управе, односно 

лице које он овласти, дужан је да лице које се 

прима у радни однос у својству запосленог пре 

ступања на рад упозна са законом предвиђеним 

ограничењима и забранама које имају за циљ 

спречавање сукоба интереса. 

  

Поступање са поклоном 
 

Члан 10. 

Запослени у Општинској управи не сме да 

тражи нити да прима новац, поклоне, услуге, 

гостопримство или било какву другу услугу или 

другу врсту користи за себе или друго лице у 

обављању поверених послова и вршењу своје 

дужности, осим протоколарног или пригодног 

поклона мање вредности сагласно прописима 

којима се уређује спречавање сукоба интереса.  

 

  

Пријављивање злоупотребе и корупције 
 

Члан 11. 

Запослени у Општинској управи који 

оправдано верује да је настала или да ће настати 

повреда закона или овог Кодекса, пријавиће ту 

чињеницу свом надређеном и ако је то потребно, 

другом органу за испитивање таквих чињеница. 

На исти начин, поступиће и запослени 

који сматра да се на њега врши притисак од било 

кога да у обављању послова поступи супротно 

закону 

Запослени у Општинској управи који у 

основаном уверењу пријави наведени случај, не 

сме због тога трпети било какве штетне 

последице. 
 

Стандарди одевања на раду 
 

Члан 12. 

Запослени је дужан да води рачуна о 

личној хигијени и спољном изгледу.  

Запослени треба да буде прикладно и 

уредно одевен, примерено пословима које обавља 

и да својим начином одевања на радном месту не 

нарушава углед органа. 

Неприкладном обућом и одећом сматрају 

се нарочито: папуче, непримерено кратке сукње и 

хаљине (краће од горње ивице колена), преуске 

фармерице, блузе са великим деколтеом и 

дубоким изрезима позади, блузе са танким 

бретелама, изразито кратке или провидне блузе, 

одећа од материјала који су провидни и неукусно 

припијени уз тело, кратке панталоне, хеланке, 

тренерке, атлет мајице и наочаре за сунце. 

Мушкарци треба да имају уредно 

подшишану косу, избријано лице, односно 

неговане бркове и браду. 

Запосленог који је неприкладно одевен 

непосредни руководилац упозориће на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на 

радном месту и на могућност покретања 

дисциплинског поступка у случају поновљене 

повреде Кодекса. 
 

Пушење, алкохол, дрога и оружје 
 

Члан 13. 

У згради Општинске управе законом је 

забрањено пушење дувана.  
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Запослени пушачи су обавезни да се 

строго придржавају забране пушења. 

У радним просторијама није дозвољено 

уношење и употреба алкохолних пића, као и 

конзумирање алкохола и опијање на радном 

месту, као и долазак на рад у припитом или 

пијаном стању. 

Законом је забрањено уношење, ширење и 

коришћење свих врста дроге и опојних средстава 

на радном месту. 

Законом је забрањено уношење, држање и 

употреба свих врста оружја у радним 

просторијама Општинске управе. 

  

Забрана сексуалног узнемиравања, забрана 

мобинга и заштита стандарда понашања 

 

Члан 14. 

Забрањени су сви облици физичког и 

емоционалног злостављања који угрожавају 

сигурност, интегритет и достојанство особе, а 

који за последицу имају трајни негативни учинак 

на појединца и његову породицу, као и 

непосредну радну средину.  

Забрањене су претње, вулгарно 

изражавање, испади беса, вређање и 

омаловажавање, вербални и физички напади, 

сексуално злостављање, као и друга непримерена 

и насилничка понашања која чине радну средину 

неодговарајућом за квалитетан рад. 

 Забрањено је сексуално узнемиравање, 

вербално или невербално нежељено, експлицитно 

или конклудентно понашање из сфере полног 

живота којим се вређа лични интегритет 

запосленог. 

Пријаве за сексуално узнемиравање 

подносе се лицу које је непосредно 

претпостављено ономе од кога потиче 

узнемиравање. 

Свако насилно понашање запослених у 

Општинској управи сматра се тежом повредом 

радне обавезе. 

Запослени који сматра да се од њега или 

другог запосленог тражи да поступи на начин који 

није у складу са овим Кодексом о томе писмено 

обавештава начелника Општинске управе, при 

чему тај запослени не сме бити стављен у 

неповољнији положај у односу на друге 

запослене, нити изложен узнемиравању (мобингу) 

приликом обављања својих дужности и 

остваривања права у Општинској управи. 

  

Поступање са информацијама 

 

Члан 15. 

У вршењу својих послова запослени је 

дужан да на прописан начин користи 

информације које су му доступне и не сме 

неовлашћено да саопштава информације до којих 

је дошао у обављању својих послова.  

Запослени је дужан да уколико добије 

захтев за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја, исти одмах проследи овлашћеном 

лицу. 

У обављању приватних послова запослени 

не сме да користи информације које су му 

службено доступне ради стицања погодности за 

себе или за друго лице. 

  

Заштита података и приватности 

 

Члан 16. 

У циљу заштите података и приватности, 

запослени је дужан да се понаша у складу са 

одредбама Закона о заштити података о личности.  

Запослени не сме да износи личне податке 

из евиденција које се воде у Општинској управи, 

осим у законом предвиђеним случајевима. 

  

2. ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА 

СТРАНКАМА 
 

Опхођење са странкама 

 

Члан 17. 

У опхођењу са странкама запослени је 

дужан да: 

-  поступа професионално, љубазно и 

пристојно; 

-  покаже заинтересованост и стрпљење, 

посебно са неуком странком; 

-  благовремено и тачно даје податке и 

информације, у складу са законом и другим 

прописом; 
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- пружа помоћ и даје информације за 

поступање по захтевима, као и о правним 

средствима за заштиту права и интереса; 

- руководи се начелом једнакости и не даје 

привилегије зависно од било каквих својстава и 

личних особина странке; 

- с посебном пажњом поступа према 

особама с инвалидитетом и другим особама с 

посебним потребама; 

-  поштује личност и достојанство странке. 

  

Телефонски разговори, пословна писма и 

састанци 

 

Члан 18. 

             

Запослени је дужан да у телефонском 

разговору увек буде професионалан, учтив и 

кратак.  

Телефонски разговор започиње 

представљањем.  

На пословну поруку одговара се одмах 

или у најкраћем могућем року.           

Избегавају се приватни разговори 

телефоном, посебно у присуству странке.             

Сваки службени разговор треба да се 

заврши у пријатељском и позитивном тону. 

  

Члан 19.             

Сва пословна писма снабдевена су 

штамбиљем Општинске управе.  

Писмо или електронска пошта се 

потписују пуним именом и презименом, 

функцијом у Општинској управи, као и свим 

неопходним контакт подацима. 

На писма и електронску пошту одговара 

се одмах или у најкраћем могућем року. 

Честитке, изразе саучешћа или 

захвалности увек се упућују у писаној форми, а не 

телефоном.             

Сва комуникација електронском поштом 

може се у име и за рачун Општинске управе 

вршити искључиво и једино са службених 

електронских пословних адреса, а не са 

приватних. 

  

 

Члан 20.            

При заказивању састанка јасно се 

дефинише циљ и одређују лица која се 

позивају.             

Одлуку о томе ко присуствује састанку 

доноси организатор, а по потреби и начелник 

Општинске управе.             

На пословним састанцима никада се не 

говори о пословима у којима присутни нису 

компетентни и који не спадају у опис радног 

места.  

У пословни састанак увек се укључује 

најкомпетентнија особа (или више особа) из 

појединих области, према нивоу знања која су за 

тај састанак потребна.             

На састанцима се увек треба држати теме 

састанка и не правити дигресија, односно не 

причати о темама које немају директне везе са 

послом који се обавља.  

Странке за које се процени да само троше 

време, на културан, али јасан начин спречити у 

томе. 

 

ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ИМОВИНИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Поступање са повереним средствима 

 

Члан 21. 

Сваки запослени мора да се односи према 

имовини Општинске управе пажљиво и 

одговорно, а поверене послове да обавља у складу 

са принципима ефикасности, економичности, 

ефективности и рационалности. 

Запослени је дужан да материјална и 

финансијска средства која су му поверена у 

вршењу послова користи наменски, у име и за 

рачун Општинске управе и искључиво за 

обављање послова и да их не користи за приватне 

сврхе. 

Запослени, без одобрења начелника 

Општинске управе не може користити уређаје и 

опрему којом се чине трошкови и Општинској 
управи стварају обавезе (потрошачи електричне 

енергије, средства електронске комуникације и 

слично).   
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Члан 22. 

Запослени ни у ком случају не сме да 
користи или другима да омогући да у приватне 

сврхе користи имовину, односно средства 

Општинске управе, а нарочито: службена возила, 
рачунарску опрему, софтвер и други електронски 

производ, информације и документацију и друго. 

Наведену имовину у целини, а ни у 

деловима, није дозвољено износити из пословних 

просторија Општинске управе или из 

електронских складишта (сервера, база, цд-а,...), 

без изричитог одобрења начелника Општинске 

управе. 

Изношење имовине Општинске управе, 

као и њено коришћење у друге сврхе без 

изричитог одобрења начелника Општинске 

управе, сматраће се за поступак који има за циљ 

отуђење (крађу) или стицање личних користи, а 

резултираће најстрожијим дисциплинским 

мерама. На исти начин третираће се и свако 

намерно уништавање, оштећење, злоупотреба или 

скидање инсталираних уређаја која је имовина 

Општинске управе. 

Уколико се електронски облици имовине 
и права (информације, документација, софтвер, 

делови кода и слично) користе на другим местима 

ван, а у име и за рачун Општинске управе и по 
изричитом одобрењу начелника Општинске 

управе, након употребе, дораде и слично, морају 

се обрисати, реинсталирати или другим радњама 
у потпуности онемогућити њихово даље 

коришћење. 

Оштећење, губитак, несавесно понашање 

или било који други поступак запосленог у 

Општинској управи који има као последицу 

смањење вредности или уништавање имовине од 

запосленог ће се надокнадити у пуном износу. 

  

Изглед и коришћење радних просторија 
 

Члан 23. 

Радне просторије, односно канцеларије 

запослених и остале просторије морају бити чисте 

и уредне о чему запослени воде рачуна све време 

у току трајања радног времена, као и приликом 

напуштања истих. 

Забрањено је запосленим лицима да 

омогућавају задржавање приватних посетилаца у 

радним просторијама, дуже него што је 

неопходно и после завршетка радног времена. 

Забрањено је у радне просторије уносити 

робу ради продаје или омогућавати другом да то 

чини. 

Приликом напуштања радне просторије 

запослени је дужан да у истој искључи светло, и 

све уређаје и опрему за чији рад се користи 

електрична енергија и да затвори прозоре. 
 

Члан 24. 

У радним просторијама могу се 
постављати и истицати државна и општинска 

обележја у складу са посебном одлуком 

Скупштине општине, а фотографија, слика, пано, 

постер и слично, који се не могу довести у везу са 
службеним радњама које се ту обављају, само по 

одобрењу непосредног руководиоца и начелника 

управе. 
У радним просторијама запослени не 

може припремати храну, кафу, чај ни друге врсте 

напитака, нити може доносити храну и 

организовати приватне прославе, нити друге 
скупове (поводом рођендана, крсне славе или 

другим поводом).  

 

ДОНОШЕЊЕ И ПРИМЕНА КОДЕКСА 

 

Придржавање одредаба Кодекса 
 

Члан 25. 

Запослени је дужан да се придржава 

одредаба овог Кодекса. 

Понашање запосленог супротно 

одредбама овог Кодекса представља повреду 

радне дужности. 

Сви запослени у Општинској управи и 

лица која први пут заснивају радни однос у 

Општинској управи потврдиће давањем писане 

изјаве да су упознати са правилима понашања из 

овог Кодекса.  

Изјава из става 3. овог члана чини 

саставни део персоналног досијеа запосленог. 

За спровођење овог Кодекса одговорни су 

непосредни руководиоци организационих 

јединица у Општинској управи. 
 

Члан 26. 

Правила у овом кодексу су саставни део 
програма обуке и усавршавања запослених у 

Општинској управи. 
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Сваки запослени у Општинској управи 

има обавезу да се упозна са овим кодексом и да се 
понаша у складу са њим, од момента када својим 

потписом потврди да је упознат са његовом 

садржином. 

 

Јавност и ступање на снагу 

 

Члан 27. 

Овај Кодекс објављује се у „Службеном 
гласнику општине Лучани“ и истиче на огласној 

табли у просторијама Општинске управе и 

службеној интернет страници општине. 

Овај Кодекс ступа на снагу и примењује 
се почев од осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Лучани“. 

 
Општинска управа општине Лучани 

 

У Лучанима, 05.06.2017. године,  

број 110-9/2017-IV 
 

           Начелник 

              Јован Ковачевић, с.р. 

 

2. 

 

На основу одредаба члана 22. и 58. Одлуке 

о Општинској управи општине Лучани 

(„Службени гласник општине Лучани“ број 
16/2016),  

начелник Општинске управе општине 

Лучани, дана 05. јуна 2017. године, донео је  

 
П Р А В И Л Н И К 

о радном времену, електронској евиденцији и 

контроли радног времена запослених у 

Општинској управи општине Лучани 

 

Члан 1. 
Правилником о радном времену, 

електронској евиденцији и контроли радног 

времена запослених у Општинској управи 

општине Лучани (у даљем тексту: правилник) 
уређује се радно време, електронска евиденција 

радног времена и контрола поштовања радног 

времена, почетак, трајање, дневни одмор у току 
рада, одсуствовање са рада и завршетак радног 

времена службеника на положају, службеника 

извршилаца и намештеника у Општинској управи 

општине Лучани и постављених лица која, на 
основу законом утврђене обавезе, заснивају радни 

однос у општини ради вршења дужности, а чија 

се плата одређује према времену проведеном на 

раду (у даљем тексту: запослени).  

Сви термини у овом акту употребљени у 
мушком роду подразумевају се и у женском роду 

и обрнуто. 

 
I РАДНО ВРЕМЕ 

 

Члан 2. 
Радно време у Општинској управи 

општине Лучани (у даљем тексту: Општинска 

управа) траје 40 часова у радној недељи и 

распоређује се у 5 радних дана, тако да радно 
време износи 8 часова дневно.  

 

Члан 3. 
Радно време у Општинској управи почиње 

у 7:00 часова, а завршава се у 15:00 часова.   

Изузетно, у оквиру радног времена из 
претходног става, начелник Општинске управе 

можe утврдити другачији распоред радног 

времена, као и другачији почетак и завршетак 

радног времена, у зависности од природе посла и 
указане потребе.  

Радно време запосленог на пословима 

одржавања чистоће службених просторија и 
објеката је, по правилу, од 15:00 до 22:00 часова, а 

по потреби се може утврдити и у другом периоду.   

 

Члан 4. 
Пријем странака у Општинској управи 

врши се сваког радног дана у времену од 07:00 до 

15:00 часова, осим у случају другачијег 
распореда, односно почетка и завршетка радног 

времена. 

 
Члан 5. 

Запослени има право на одмор у току 

дневног рада у трајању од 30 минута, који се 

може користи само у периоду од 09:30 часова до 
10:00 часова, с тим да се у овом времену обезбеди 

непрекидност рада у свим организационим 

јединицама општинске управе.  
 

II ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА 

ЕВИДЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА 

 

Члан 6. 

Системом за електронску евиденцију и 
контролу радног времена врши се контрола 

радног времена запослених.  

Систем за електронску евиденцију и 
контролу    радног  времена је електронски систем 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  9/2017   8 

 

којим се на основу прописаних радњи запосленог 

и администратора води електронска евиденција о 
радном времену и то: време доласка на рад, време 

почетка и повратка са коришћења одмора у току 

дневног рада, службени и приватни излазак, 
време одласка са редовног и прековременог рада.  

 

Члан 7. 
Систем за електронску евиденцију и 

контролу радног времена инсталиран је у 

пословним зградама општине Лучани у којима су 

смештени органи општине Лучани, и то: у 
Лучанима, улица Југословенске армије број 5. и у 

Гучи, улица Републике бб.   

Електронска евиденција и контрола 
радног времена врши се идентификационом 

магнетном картицом (у даљем тексту: ИД 

картица).  
ИД картица служи запосленом да 

региструје време доласка на рад, време одласка на 

одмор у току дневног рада, време повратка са 

одмора у току дневног рада, време одласка са 
рада, као и све врсте излазака (службени и 

приватни излаз) у току радног времена.  

Запосленом који ради у органима 
општинске управе у зградама где је инсталиран 

систем за електронску евиденцију и контролу 

радног времена издаје се ИД картица, без обзира 

на основ и дужину радног ангажовања, а 
најкасније пет дана након почетка рада.  

 

Члан 8. 
Организациона јединица Општинске 

управе у чији делокруг спадају послови опште 

управе и персоналне евиденције обавља послове у 
вези са електронском евиденцијом и контролом 

радног времена запослених, у складу са овим 

правилником.  

 
Члан 9. 

Запослени је дужан да чува ИД картицу од 

нестанка, уништења или оштећења.  
Картица се не сме излагати високим 

температурама нити носити на непогодан начин 

да се може савити или сломити.  
У случају нестанка, уништења или 

оштећења ИД картице запослени је дужан да 

такав случај одмах пријави непосредном 

руководиоцу.  
Ако је картица уништена или оштећена 

запослени је дужан да непосредном руководиоцу 

приложи остатке уништене или оштећене 
картице, а овај администратору система.  

У случају нестанка, уништења или 

оштећења ИД картице запосленом се издаје нова 

ИД картица.  
 

Члан 10. 

Није дозвољено: давање картице другом 
запосленом или другом лицу ради евиденције; 

коришћење туђе ИД картице; предузимање 

других радњи злоупотребе ИД картице. 
Није дозвољено нерегистровање у 

електронски систем евиденције радног времена у 

случајевима када је регистровање прописано овим 

правилником.  
 

Члан 11. 

Ако је ИД картица нестала, уништена или 
оштећена, до момента издавања нове ИД картице 

евиденцију радног времена врши администратор 

система.  
У случају из става 1. овог члана 

правилника запослени је дужан да се јавља 

администратору система ради евидентирања свих 

промена које се евидентирају ИД картицом.  
У случају из става 1. и 2. овог члана 

правилника, администратор система врши ручни 

унос евиденције радног времена.  
У случају да није именован 

администратор система, послове ручне 

евиденције радног времена врши непосредни 

руководилац запосленог. 
 

Члан 12. 

Запослени је дужан да региструје време 
доласка на рад, време одласка на одмор у току 

дневног рада, време повратка са одмора у току 

дневног рада, време одласка са рада, као и све 
врсте излазака у току радног времена (службени, 

приватни излаз), коришћењем ИД картице за 

електронску евиденцију и контролу радног 

времена запосленог. 
У смислу овог правилника, пријава је 

евидентирање доласка на радно место запосленог 

на почетку радног времена; одјава је 
евидентирање одласка са радног места запосленог 

на крају радног времена и завршетку 

прековременог рада; пауза је евидентирање 
почетка одмора у току дневног рада запосленог; 

повратак је евидентирање запосленог након 

коришћења одмора у току дневног рада, 

службеног или приватног излаза;   
Службени излаз је евидентирање почетка 

службеног изласка запосленог у току радног 

времена.  
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Приватни излаз је евидентирање почетка 

приватног изласка запосленог у току радног 
времена. 

 

Члан 13. 
Запослени се региструје у систем за 

електронску евиденцију и контролу радног 

времена запослених на начин да ИД картицу 
приноси читачу а регистрација је завршена након 

звучног сигнала.  

Ако изостане сигнал, поступак регистра-

ције се понавља, а ако и након поновљеног 
покушаја изостане сигнал, без одлагања се о 

немогућности регистрације обавештава 

администратор система, који је дужан да 
констатује немогућност регистрације, утврди 

узроке и ручно изврши евидентирање промене 

која се није могла евидентирати електронским 
путем. 

 

Члан 14. 

Запослени је дужан да уредно региструје 
све податке који су предмет регистрације у 

електронском систему евиденције и контроле 

радног времена.  
Пропуштањем или избегавањем радњи 

регистрације запослени чини повреду радне 

обавезе у складу са важећим прописима.  

 
Члан 15. 

Администрирање односно управљање 

електронским системом врши администратор 
система који: уноси базичне податке о 

запосленима, промене, податке који се уносе 

ручно, требује ИД картице, издаје запосленима 
ИД картицу, контролише рад и исправност 

система, позива сервисере ради отклањања 

неисправности на систему, подноси месечне 

извештаје о присутности на раду, обавештава 
начелника Општинске управе о уоченим 

неправилностима.  

Администратора система који је запослен 
у Општинској управи посебним решењем 

одређује начелник општинске управе.  

Администратор система је одговоран за 
тачно и благовремено уношење података.  

 

III СЛУЖБЕНИ И ПРИВАТНИ ИЗЛАСЦИ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 
 

Члан 16. 

Службени и приватни излаз запосленог у 
току радног времена мора бити писмено одобрен 

од стране непосредног руководиоца или руко-

водиоца другог органа у коме ради запослени. 

Излаз непосредног руководиоца мора бити 
писмено одобрен од стране начелника Општинске 

управе.  

Приватни излаз запосленог, може бити 
одобрен највише три пута у трајању од по три 

сата, у току једног месеца.  

Сваки излаз запосленог ван зграде органа 
општине Лучани у којој је инсталиран електро-

нски систем евиденције и контроле радног 

времена без одобрења у складу са ставовима 1. 2. 

и 3. овог члана правилника представља повреду 
радне обавезе у складу са важећим прописима. 

 

Члан 17. 
Излаз запосленог у току радног времена 

одобрава се на обрасцу чији су изглед и садржина 

утврђени овим правилником.  
Писмену евиденцију службених и прива-

тних излазака запослених води непосредни руко-

водилац организационе јединице, а саставни део 

те евиденције су употребљена одобрења за излаз. 
 

Члан 18. 

Одобрење за излаз у току радног времена 
(излазница) овлашћено лице сачињава попуња-

вањем прописаног обрасца у два примерка, од 

којих други остаје у блоку.  

Први примерак излазнице запослени 
предаје лицу запосленом на пословима прија-

внице, непосредно пре него што излазак евиде-

нтира ИД карицом у електронској евиденцији.  
Запослени на пословима пријавнице је 

дужан да први примерак излазнице наредног дана 

врати непосредном руководиоцу запосленог који 
је изашао у току рада, како би евидентирао 

трајање изласка и излазницу приложио у 

евиденцију излазака.  

 
IV КОНТРОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА У 

МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА 

 
Члан 19. 

Евиденцију и контролу радног времена 

запослених у месним канцеларијама и другим 
издвојеним просторијама у којима се обављају 

послови Општинске управе, а у којима није 

инсталиран систем за електронску евиденцију и 

контролу радног времена, врши ручно непосредни 
руководилац запослених чија су радна места у 

тим просторијама, на основу непосредног увида 

(сазнања) о присуству, односно одсуству 
запослених.  
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Свако непоштовање радног времена 

утврђеног овим правилником од стране 
запослених у месним канцеларијама и другим 

издвојеним просторијама представља повреду 

радне обавезе у складу са важећим прописима.  
 

V ОБРАЗАЦ ИЗЛАЗНИЦЕ 

 
Члан 20. 

Одобрење за излаз у току радног времена 

израђује се (штампа) у формату А5 и има следећи 

изглед и садржину: 
 

 

Република Србија  

ОПШТИНА ЛУЧАНИ  

Општинска управа  

Број ____________ 

 

И З Л А З Н И Ц А   

 

Запослени 
________________________________________ 

(име и презиме) 

 
 

Излазак Повратак Излази 

Сат Минут Сат Минут 

1. службено 

2. приватно 
3. лекару 

 

Датум: _______године                        Одобрио 

Л у ч а н и       _______________                                                                                                             
                                                   (потпис) 

 

Образац је повезан у блок из кога се, за 
један излазак, користе два примерка, први (који се 

издаје из блока) је самокопирајући а други (који 

остаје у блоку) није. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 
Овај правилник објављује се објављује се 

у „Службеном гласнику општине Лучани“ и 

истиче на огласној табли у просторијама 
Општинске управе. 

Овај правилник ступа на снагу и 

примењује се почев од осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 

 

 

Општинска управа општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.06.2017. године,  

број 110-10/2017-IV 
 

           Начелник 

              Јован Ковачевић, с.р. 

3. 

 

 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 05. јуна 2017. године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима за остваривање права на исплату 

трошкова превоза на рад и са рада   

у Општинској управи општине Лучани 

 

Члан 1. 

 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 цене 
превозне карте у јавном саобраћају, на начин и 

под условима утврђеним овим правилником. 

 

Члан 2. 
 Изрази који се у овом правилнику односе 

на запослене - физичка лица, родно су неутрални, 

односно подједнако се односе на оба пола. 
 

Члан 3. 

 Запослени не остварује право на исплату 
трошкова превоза ако је управа обезбедила 

сопствени организовани превоз (сопствено 

возило, ангажовање превозника, куповина 

претплатне карте за превоз у јавном саобраћају, 
или на други начин) и када је одсутан са рада (на 

годишњем одмору, плаћеном или неплаћеном 

одсуству, службеном путу, боловању или по 
другом основу). 

 

Члан 4. 
 Трошкови превоза се запосленом 

исплаћују по принципу стварног трошка, 

сразмерно оствареној присутности на раду, што се 

документује евиденцијом о присутности на раду 
запосленог која је потписана од стране његовог 

непосредног руководиоца. 
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Члан 5. 

 Исплата трошкова превоза врши се до 5. 
дана у текућем месецу, за претходни месец, на 

текући рачун запосленог, без посебног захтева за 

исплату. 
 

Члан 6. 

 За исплату трошкова превоза, меродавно 
је место стварног насељења запосленог (из кога 

полази на рад и у које се враћа са рада), независно 

од тога где је он формално пријављен са 

пребивалиштем или боравиштем. 
 Место рада у смислу овог правилника је 

насељено место у коме запослени обавља послове 

на које је распоређен или постављен (у коме је 
његово радно место). 

 

Члан 7. 
 Запосленом који превоз остварује 

куповином појединачних превозних карата и где 

тај вид превоза покрива релацију од места 

стварног насељења до места рада,  трошкови 
превоза исплаћују се у висини збира цена 

појединачних превозних карата за долазак на рад 

и повратак са рада.  
 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 збира цена 

појединачних превозних карата у свим 
оствареним превозима. 

 У случају да не постоји организован јавни 

превоз на релацији од места стварног насељења 
до места рада, запосленом се трошкови превоза 

исплаћују у висини збира цена појединачних 

превозних карата превозника који услугу превоза 

врши у истој и приближној километражи на 
релацији најближој релацији од места стварног 

насељења до места рада запосленог. 

 
Члан 8. 

 Исплата трошкова превоза врши се на 

основу писане изјаве запосленог која садржи 
његову тврдњу о релацији на којој путује на посао 

и с посла (место из кога полази и место у које 

долази на рад). 

 Управа по службеној дужности од јавног 
превозника прибавља доказ о цени превоза на 

релацији  или нанајближој релацији на којој 

запослени путује на посао и с посла. 

 Изјаву из става 1. овог члана  запослени 

доставља руководиоцу организационе јединице 

надлежне за обрачун и исплату примања по овом 
основу. 

 Ако се чињенице о релацији на којој 

путује на посао и с посла промене (измене 
података од значаја обрачун висине путних 

трошкова) запослени је дужан да одмах опозове 

постојећу и достави нову писану изјаву.  
 

Члан 9. 

 Управа, у оквиру надзора над применом 

начела одговорног фискалног управљања јавним 
средствима и начела добре управе, врши проверу 

тачности чињеница на којима се заснива 

остваривање права накнаде трошкова превоза, 
односно права на трошкове превоза. 

 

Члан 10. 
 Давање нетачних података о месту из кога 

запослени путује, као и других података битних за 

обрачун и исплату трошкова превоза, тежа је 

повреда радне обавезе и подлеже дисциплинској и 
материјалној одговорности запосленог. 

 

Члан 11. 
 Утврђује се облик и садржина писане 

изјаве из члана 8. став 1. овог правилника, и то: 

 

На основу члана 4. и 8. Правилника о условима за 
остваривање права на накнаду трошкова за долазак и 

одлазак са рада у Општинској управи општине Лучани 

(„Службени гласник општине Лучани“ број ___ /2016), 

дајем 
И З Ј А В У 

 

Под пуном кривичном, дисциплинском и матери-
јалном одговорношћу, за потребе обрачуна и исплате 

примања по основу трошкова превоза за долазак на рад и 

повратак са рада, тврдим: 

1) да за долазак на рад у ________________  
користим јавни превоз, односно путујем из места свог 

стварног насељења ________________________.  

2) да за долазак и одлазак са рада, не користим јавни 
превоз, односно не путујем на рад. 

          Изјава је дата својеручним уписивањем података, 

односно заокруживањем једне од понуђених могућности. 
 

 Датум: _________ године      Запослени 

 Место: _________   _______________ 

        (име и презиме) 
 

      _______________ 

              (потпис) 
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Члан 12. 

 Овај Правилник објављује се истицањем 
на огласној табли у просторијама Општинске 

управе и објављивањем у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 
 Овај Правилник ступа на снагу и 

примењује се осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Лучани“. 
 

Општинска управа општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.06.2017. године,  

број 110-11/2017-IV 
 

           Начелник 

              Јован Ковачевић, с.р. 

 

4. 

На основу одредаба члана 54. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007), члана 108. став 1. 
Статута општине Лучани („Службени гласник 

општине Лучани“ број 4/2014) и члана 16. и 36. 

став 1. Одлуке о општинској управи општине 

Лучани („Службени гласник општине Лучани“ 
број 16/2015),  

начелник Општинске управе општине 

Лучани, дана 05 јуна 2017.  године,  донео је 
  

 

П Р А В И Л Н И К  

о коришћењу  и одржавању службених 

возила општине Лучани 

 

Основне одредбе 
 

Члан 1. 

Правилником о условима и начину 
коришћења и одржавања службених возила 

општине Лучани  (у даљем тексту: правилник) 

ближе се уређују услови и начин коришћења и 

одржавања возила општине Лучани (у даљем 
тексту: општина), прописују поступак и обавезе 

при задужењу, коришћењу, раздужењу и 

одржавању службених возила, задужењу и 
раздужењу дебитних картица за набавку горива, 

паркирање возила и вођење прописних евиденција 

о возилима, поступање при реализацији 
службених путовања у земљи и иностранству, као 

и друга питања од значаја за коришћење и 

одржавање службених возила у општини.  

Сви термини у овом акту употребљени у 
мушком роду подразумевају се и у женском роду 

и обрнуто. 

 

Члан 2. 

Службена возила општине у смислу овог 
правилника јесу путничка возила у јавној својини 

општине која се користе за обављање службених 

задатака и послова из делокруга органа и 
организација општине, а која су посебном 

одлуком Скупштине општине Лучани дата на 

коришћење Општинској управи општине Лучани. 
 

Члан 3. 

Општинска управа општине Лучани (у 

даљем тексту: управа), службена возила може 
користити само у складу са овим правилником и 

другим важећим прописима који регулишу њене 

надлежности. 
Службеним возилима управљају запо-

слени у Општинској управи и запослени у другим 

органима и организацијама општине који имају 
прописну возачку дозволу. 

Службеним возилима не могу управљати 

лица која нису запослена у Општинској управи и 

другим органима и организацијама општине. 
 

Члан 4. 

Службена возила, осим возила које 
користи председник општине, обележавају се тако 

што се означавају грбом општине Лучани и 

натписом „Општинска управа општине Лучани“, 

ћириличним писмом. 
Ознака из става 1. овог члана исписује се, 

односно штампа, на провидној фолији димензија 

32 х 25 цм и поставља на десним и левим 
предњим вратима возила.  

 

Члан 5. 
 Сва службена возила су опремљена ГПС 

уређајем, који омогућава сателитско праћење и 

надгледање возила.  

Модем ГПС уређаја инсталиран је на 
возилу тако да врши следеће функције: 

позиционирање и праћење возила; брзина и 

кретање возила; статус мотора (укључен, 
искључен); пређена километража по ГПС уређају; 

графички приказ руте на карти за претходно 

време са могућношћу штампања исте; могућност 
праћења возила са смарт телефона; дневни, 

недељни, месечни и додатни извештаји; друге 

додатне опције, које се могу активирати по 

захтеву корисника.  
Сви примљени подаци се снимају и могу 

бити коришћени након завршених вожњи за 

службене потребе општине и на захтев државних 
органа. 
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Нису дозвољени никакви неовлашћени 

радови на уграђеном ГПС уређају, нити његово 
намерно оштећење или скидање са службеног 

возила, а свака таква радња сматра се тежом 

повредом радне дужности запосленог.  
 

 

Коришћење службених возила 
 

Члан 6. 

Службена возила се користе ради бржег, 

економичнијег, рационалнијег и ефикаснијег 
извршавања послова и радних задатака органа и 

организација општине. 

Службена возила се могу изузетно 
користити и за службено путовање у 

иностранство, на основу акта органа надлежног за 

одобравање службеног путовања у иностранство. 
Изузетно, службена возила се могу 

користити ради отклањања изненадне или 

очигледне претње по живот и здравље или 

наступање штете на имовини грађана општине, у 
случајевима одређеним овим правилником. 

 

Члан 7. 
Председник општине Лучани на 

коришћењу стално има возило са 

професионалним возачем.  

Службена возила могу користити 
изабрана, именована, постављена лица и 

запослени у Општинској управи општине Лучани, 

за обављање службених послова и задатака из 
делокруга рада директних корисника буџета 

општине Лучани, као што су: репрезентативне и 

протоколарне потребе; службена путовања; 
послови који се због своје природе или хитности 

извршења не могу квалитетно и благовремено 

изршити коришћењем средстава јавног превоза; 

утврђивање и отклањање последица елементарне 
непогоде; послови који се морају обавити у 

насељеном месту до кога није организован јавни 

превоз; послови редовне или ванредне 
инспекцијске контроле; послови из области 

информисања и протокола; послови превоза 

опреме и материјала, новчаних, вредносних, 
поверљивих и поштанских пошиљки; превоз на 

радне и стручне састанке, семинаре или 

саветовања. 

 
Члан 8. 

Службена возила се могу користити без 

посебног одобрења одговорног лица у хитним и 
неодложним ситуацијама као што су: повреда 

запосленог на раду, превоз запосленог и члана 

његове породице на лечење; превоз запосленог у 

случају смрти члана породице или члана 
породице у случају смрти запосленог; превоз у 

случају саобраћајне несреће или елементарне 

непогоде; превоз грађана на лечење, ако је то 
хитно а надлежна здравствена установа то није 

или не може да обезбеди; у другим хитним и 

оправданим случајевима који нису службене 
природе. 

 

Члан 9. 

Службена возила могу се користити и за 
неодложне потребе организација јавног сектора 

општине уколико не располажу сопственим 

возилом, на основу поднетог захтева.  
О захтеву одлучује начелник управе, 

водећи рачуна о потребама из члана 7. овог 

правилника, односно расположивом возилу и 
возачу. 

У акту о одобравању употребе службеног 

возила посебно се наводи на чији терет падају 

трошкови превоза.  
 

Члан 10. 

За потребе из члана 8. и 9. овог 
правилника, службено возило ставља се на 

располагање кориснику, искључиво са 

службеним, односно професионалним возачем.  

За превоз ван подручја општине, писани 
захтев корисника доставља се по правилу 

најкасније 24 часа пре поласка на службени пут и 

исти обавезно садржи податке о кориснику 
(назив, име, презиме, функцију односно положај 

или звање), разлог путовања, одредиште, датум и 

време поласка, очекивано време повратка, као и 
број путника. 

Превоз службеним возилом у 

иностранство врши се на основу одлуке 

надлежног органа о упућивању на службени пут у 
иностранство.  

По обављеном превозу, корисник услуге  

потписом на путном налогу потврђује да је превоз 
обављен.  

 

Члан 11. 
Возач је дужан да возилом у саобраћају 

управља савесно и на прописани начин, да 

управљање прилагоди околностима саобраћаја, да 

возилом стално и потпуно влада и да 
благовремено предузме сваку меру потребну да 

избегне опасност која се у постојећим условима 

саобраћаја може предвидети. 
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Управљање моторним возилом не може 

трајати дуже од 8 часова без прекида, у току 24 
часа. 

 

Члан 12. 
Начелник управе стара се  о приоритетима 

коришћења службених возила и одговоран је за 

њихово рационално и економично коришћење.  
 

Члан 13. 

Ако због недостатка возила, возача, 

горива или због других разлога, нема могућности 
да се удовољи свим исказаним захтевима, 

приоритет у коришћењу службеног возила имају 

изабрана и постављена лица, а након тога 
запослени, при чему се за редослед коришћења 

мора уважавати значај и време послова за које се 

употреба возила захтева, односно редослед 
пријема захтева.  

Уколико се захтеву не може удовољити, 

подносилац захтева ће о томе одмах бити 

обавештен. 
Уколико више корисника истог дана имају 

потребе да користе службено возило на истој 

релацији, на располагање им се ставља једно 
службено возило, с тим да корисници договорно 

утврђују време поласка и повратка. 

У изузетним случајевима, када је 

неопходно извршити хитне и неодложне послове 
из делокруга Општинске управе, а не може се 

обезбедити слободно службено возило, на основу 

писаног акта начелника управе,  запослени може 
користити и сопствено возило, у складу са 

законом.  

 
Задужење и раздужење службеног возила 

 

Члан 14. 

 Службеним возилом, по правилу, 
управља запослени у управи који је распоређен на 

радно место возача. 

 Службеним возилом може управљати и 
друго лице запослено у управи које има 

одговарајућу возачку дозволу, ако потребе службе 

то захтевају.  
Службено возило се не може 

употребљљавати без издатог, односно попуњеног, 

потписаног и овереног путног налога. 

Путни налог у који се уносе подаци о 
употреби службеног возила на месечном нивоу, са 

подацима о власнику и возилу, периоду за који се 

издаје, лицу које је задужено возилом, о набавци 
горива, мазива и сервису, као и о подаци из 

појединачног, дневног путног налога о пређеним 

километрима, обавезно се држи у службеном 

возилу. 
 

Члан 15. 

 Путни налог за службено возило издаје и 
потписује начелник управе, а у његовом одсуству 

или спречености, непосредни руководилац 

општих послова.  
Дневни путни налог за сваки појединачни 

превоз и послове издаје и потписује непосредни 

руководилац запосленог који користи, односно 

вози службено возило. 
Запослени, односно возач је дужан да 

вожњу обави на релацији наведеној у путном 

налогу, а изузетно, ако због потрбе везане за 
обављање службеног задатка дође до промене  

релације, возач уноси промену релације у путни 

налог, уз писмено и потписано образложење.  
О контроли путних налога стара се 

непосредни руководилац организационе 

једнинице у чији делокруг спадају послови 

употребе службених возила и други запослени 
који је одређен за те послове (у даљем тексту: 

надлежно лице). 

Члан 16. 
Руководилац организационе једнинице у 

чији делокруг спадају послови употребе 

службених возила (у даљем тексту: надлежно 

лице) води евиденцију о издатим путним 
налозима за коришћење службеног возила, која 

садржи податке о возилу, возачу, дневној и 

месечној километражи и утрошку горива. 
Надлежно лице прати ГПС уређај и 

сачињава евиденцију, при чему посебно 

евидентира уочене неправилности и о томе 
подноси извештај начелнику управе.  

Надлежно лице сачињава месечни 

извештај о коришћењу службених возила и 

доставља га до до петог дана у наредном месецу 
буџетском рачуноводству, при чему су издати 

путни налози и обрачун утрошка горив а по 

пређеном километру, саставни део извештаја.  
 

Члан 17. 

Возач, односно запослени задужен 
службеним возилом, у обавези је да приликом 

завршетка вожње, службено возило врати и 

паркира на место одређено за паркирање 

службених возила управе и кључеве преда 
надлежном лицу, односно остави на одређено 

место у просторијама управе. 

 Изузетно, уколико потреба посла и 
оправдане околности тако захтевају, уз сагласност 
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начелника управе, возач није у обавези да 

службено возило врати на место одређено за 
паркирање службених возила, али је  дужан да 

возило остави на безбедном месту и заштити га од 

крађе или оштећења. 
 

Члан 18. 
По повратку на место одређено за 

паркирање службених возила, возач је дужан да 

надлежном лицу пријави сваки квар, оштећење 
или сваку саобраћајну незгоду.  

У случају настанка штете, надлежно лице 

је дужно да сачини пријаву штете, а возач  да 
попуни изјаву о насталој штети и саобраћајној 

незгоди. 

Члан 19. 

Приликом раздужења возила, возач је 
дужан да преда кључеве од возила и саобраћајну 

дозволу, попуњен путни налог за возило, дебитну 

картицу за гориво и писану изјаву уколико су 
евидентирана оштећења на возилу.  

 

Члан 20. 
Уколико се стање на возилу (нарочито 

садржај пратеће опреме и резервних делова, стање 

горива у резервоару, оштећење возила) приликом 

задужења возила од стране возача не слажу са 
извештајем који је дао претходни возач истог 

возила приликом раздужења, надлежно лице је 

обавезно да обавести непосредног руководиоца 
који ће о томе затражити писану изјаву од возача 

који је раздужио возило.  

 

Исправност и сервисирање службених 
возила 

 

Члан 21. 
Службена возила која се укључују у 

саобраћај морају бити снабдевена исправним 

уређајима и опремом, у складу са законом и 
другим прописима.  

У току зимске сезоне, возило мора бити 

снабдевено зимском опремом, у складу са 

законом и другим прописима. 
Уређаји и опрема који се уграђују у возила 

морају бити одобреног типа (хомологовани) по 

важећим нормативима за поједине врсте уређаја. 
Возач одговара за задужено службено 

возило, снабдевеност и исправност опреме и алата 

и његову правилну и наменску употребу и 
одржавање. 

Контролу снабдевености возила испра-

вном и одговарајућом опремом врши возач 

приликом поласка на вожњу. 

 

Члан 22. 

Приликом преузимања возила возач је 
дужан да: преузме кључеве, саобраћајну дозволу 

и путни налог за возило од надлежног лица; 

провери да ли је претходни возач у путном налогу 
попунио и потписао потребне податке о употреби 

возила; унесе у путни налог: датум, релацију и 

време поласка и послове за чије је вршење 
упућен; провери да ли на возилу има видљивих 

недостатака или оштћења и да ако их има, попуни 

пријаву о недостацима на возилу.  

 
Члан 23. 

Возач је обавезан да у току времена у ком 

је задужен за возило: контролише исправност 
свих контролних инструмената на возилу, ниво 

уља, воде, рад мотора и понашање возила на путу; 

у случају саобраћајног удеса затражи полису 
осигурања од другог учесника у удесу, забележи 

број и рок важења његове полисе и назив 

осигуравајућег друштва, регистарски број возила, 

и да о томе обавести надлежно лице; да за сваку 
изненадну и оправдано извршену интервенцију на 

возилу, да обезбеди рачун са спецификацијом 

материјала и описом извршених радова; да се 
стара о техничкој исправности возила и о 

њиховом уредном одржавању и чишћењу. 

 

Члан 24. 
Одговорно лице је обавезно: да сваки 

пријављени недостатак или оштећење на возилу и 

пратећој опреми евидентира и о томе обавести 
начелника управе; да закључи путне налоге за 

претходни месец; да благовремено припреми и 

попуни налоге заследећи месец, уписивањем 
основних техничких података о возилу, потврде о 

исправности (датум, потпис, печат); да се стара о 

техничкој исправности возила, о њиховом 

уредном одржавању и чишћењу.  
 

Члан 25. 

Текуће одржавање, сервисирање и 
поправка возила врши се искључиво у 

овлашћеном сервису, коме је у одговарајућем 

поступку додељен уговор о вршењу услуга 
одржавања возила, у складу са законом.  

Само у изузетним, хитним ситуацијама, у 

случају изненадног квара возила на службеном 

путу, оправка возила се може извршити у другом 
сервису. 

Члан 26. 

Послови осигурања и регистрације 
службених возила врше се код овлашћеног 
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привредног субјекта  коме је у поступку јавне 

набавке додељен уговор о ауто осигурању.  
Надлежно лице одговорно је за 

благовремену регистрацију, односно продужење 

осигурања и регистрације  возила. 
 

Набавка горива за службена возила 

 
Члан 27. 

Набавка горива врши се код овлашћеног 

добављача коме је у поступку јавне набавке 

додељен уговор о снабдевању горивом.  
Гориво се набавља према потреби, у 

оквиру количина, односно финансијског износа 

одређеног уговором.  
 

Члан 28. 

Набавка горива врши се искључиво у 

возило на малопродајном месту добављача, 
употребом електронске (корпорацијске) картице 

издате посебно за свако возило. 

Осим на начин из става 1. овог члана, 

набавка горива за службена возила на други 
начин, није дозвољена.  

 

Евиденција о службеним возилима 
 

Члан 29. 

О коришћењу и одржавању возила води се 
евиденција за свако возило, као и збирна 

евиденција о свим возилима.  

Колска књига у којој се евидентирају 

подаци о коришћењу и одржавању возила, води се 
за свако возило посебно. Колску књигу води 

надлежно лице. 

Колска књига нарочито садржи следеће 
податке о возилима: рок за регистрацију; рок за 

периодичне прегледе (сервисе); податке о 

поправкама и замени делова у овлашћеном 

сервису; податке о утрошку горива у току месеца 
и године; податке о броју пређених километара у 

току месеца и године; податке о пнеуматицима; 

податке о хаваријама; друге податке значајне за 
коришћење возила.  

 

Здравствено стање и психофизичка 
способност возача 

 

Члан 30. 

Возач путничког возила пре и за време 
вожње не сме да узима алкохолна пића или опојна 

средства, нити да управља возилом ако је 

претходно узимао алкохол или опојна средства, 

или ако показује знаке болести или друге 

здравствене сметње, ко је га чине неспособним да 

управља возилом.  
 

Члан 31. 

Редовном здравственом прегледу 
подвргавају се сви возачи и то: пре заснивања 

радног односа; у временским размацима који не 

могу бити дужи од једне године; возачи за које је 
на лекарском прегледу утврђено да имају извесне 

психофизичке недостатке који не представљају 

сметњу за управљање моторним возилом, у року 

који лекар одреди.  
Возачи се упућују на редовне лекарске 

прегледе по налогу начелника Општинске управе, 

на предлог непосредног руководиоца, месец дана 
пре истека важности лекарског уверења.  

Возач који се у прописаном року није 

подвргао редовном здравственом прегледу, не 
може управљати моторним возилом.  

 

Члан 32. 

 Процену психофизичког стања возача 
(трезвеност, одморност и др.) врши његов 

непосредни руководилац, који је обавезан да на 

основу резултата процене предузме одговарајуће 
мере. 

 Непосредни руководилац ће забранити 

управљање возилом возачу у случају сумње да 

због умора, болести, дејства алкохола, дејства 
опојних средстава или психофизичког стања није 

у стању да безбедно управља моторним возилом у 

јавном саобраћају. 
 О изрицању ове забране непосредни 

руководилац води евиденцију и о истој је дужан 

да обавести начелника Општинске управе.  
Возач се може упутити на ванредни 

контролни преглед на предлог начелника 

Општинске управе.  

 
Члан 33. 

У циљу утврђивања трезвености, односно 

алкохолисаности, возач се може упутити на 
обављање теста контроле алокохолисаности 

алкометром који поседује Општинска управа. 

 Предлог за обављање теста 
алкохолисаности возача даје шеф надлежног 

одељења.  

 

Члан 34. 
Ако је возачу из било ког разлога одузета 

возачка дозвола, дужан је да то одмах пријави 

шефу надлежног одељења. 
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Одговорност за коришћење службених 

возила 
 

Члан 35. 

Сва изабрана, именована, постављена 
лица и запослни у Општинској управи, дужни су 

да се придржавају овог правилника.  

Возачу, односно лицу које управља 
службеним возилом није дозвољено: превоз лица 

која нису евидентирана у путном налогу; 

употреба возила у приватне сврхе; неовлашћене 

поправке и преправке возила; истакање горива из 
резервоара службеног возила; точење горива 

коришћењем картице у друга или приватна 

возила; вожња без овереног путног налога; 
коришћење возила за долазак или одлазак с посла;  

паркирање возила изван службеног паркинга; 

кршење саобраћајних прописа.  
 

Члан 36. 

Свако кршење овог правилника 

представља повреду радне обавезе и повлачи 
дисциплинску и материјалну одговорност возача. 

Пријаву за покретање дисциплинског 

поступка начлнику Општинске управе може 
покренути свако запослено, изабрано, односно 

постављено лице које има сазнања да возач 

возило користи противно овом правилнику. 

 
IX Прелазне и завршне одредбе 

 

 
Члан 37. 

Овај правилник објављује се истицањем 

на огласној табли у просторијама општинске 
управе и објављивањем у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Овај правилник ступа на снагу и 

примењује се осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Лучани“. 

Даном ступања на снагу овог правилника, 

престаје да важи Правилник о коришћењу возила 
општине Лучани  број 110-7/2014-IV од 

31.03.2014. године. 

 

 
Општинска управа општине Лучани 

 

 

У Лучанима, 05.06.2017. године,  

број 110-12/2017-IV 
 

           Начелник 

              Јован Ковачевић, с.р. 

 

 
 

     

 
 
 

 
 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  9/2017   18 
 

 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
                  

 

 
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 
 

 

 

                    Страна 
 

 

1. КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ.................................................  1 

 

2. ПРАВИЛНИК О РАДНОМ ВРЕМЕНУ, ЕЛЕКТРОНСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ И 

 КОНТРОЛИ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
 ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ...................................................................................................  7 

 

3. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИСПЛАТУ 
 ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И СА РАДА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ..................................................................................................  10 

 

4. ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 
 ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ..................................................................................................  12 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


