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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УСТАВНИ СУД 

 
 1. 

Уставни суд, Мало веће у саставу: судија 
Предраг Ћетковић, председник Већа и судије 
Братислав Ђокић и др Горан П. Илић, чланови 
Већа, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, 

на седници одржаној 19. фебруара 2015. 
године, донео је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Одбацује се иницијатива за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости 
Одлуке о одређивању градског грађевинског 
земљишта (″Међуопштински службени лист-Ниш″, 
број 25/80). 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Уставном суду поднета је иницијатива за 

покретање поступка за оцену уставности и 
законитости Одлуке наведене у изреци. 
Иницијатор сматра да су оспореном Одлуком 
катастарске парцеле 563/3 и 563/5 КО Чокот Ниш, 
које се налазе на подручју приградског насеља ″9. 
мај″, одређене за градско грађевинско земљиште 
суптотно одредбама ″члана 12. став 1. тачка 3. и 
став 2. Закона о грађевинском земљишту, јер у 
моменту доношења Одлуке о одређивању 
градског грађевинског земљишта за наведено 
приградско насеље није био урађен детаљни 
урбанистички план, нити одговарајући просторни 
план посебне намене″. С тим у вези, иницијатор је 
истакао да је оспореном Одлуком повређен и члан 
195. став 1. Устава Републике Србије ″јер Одлука 
није у сагласности са Законом″. 

Скупштина Града Ниша је дописом од 16. 
априла 2014. године обавестила Уставни суд да је 
оспорена Одлука на снази. 

У спроведеном претходном поступку Уставни 
суд је констатовао да је Одлуку о одређивању 
градског грађевинског земљишта(″Међуопштински 
службени лист-Ниш″, број 25/80) Скупштина 
општине Ниш донела 30. септембра 1980. године, 
позивајући се на одредбе чл. 9. и 10. Закона о 
граћевинском земљишту (″Службени гласник 
СРС″, број 20/79). Одлуком је за градско 
грађевинско земљиште одређено земљиште у 
границама Генералног урбанистичког плана Ниша 
и Нишке Бање које је предвиђено за дугорочни 
развој града (члан 1.). 

Одредбама члана 10. Закона о грађевинском 
земљишту(″Службени гласник СРС″, број 20/79), 
које је Уставни суд идентификовао као одредбе у 
односу на које иницијатор доводи у питање 
законитост поступка доношења оспорене Одлуке, 
било је прописано да се као градско грађевинско 
земљиште може, поред осталог, одредити 
земљиште у другим подручјима предвиђеним за 
стамбену и другу комплексну изградњу 
(приградска насеља, индустријски и енергетски 
комплекси, рекреационо-туристички центри и 
слична подручја посебне намене) (став 1. тачка 3.) 
и да се земљиште из става 1. тачка 3. овог члана 
може одредити као градско грађевинско 
земљиште, ако је за такво земљиште донесен 
детаљан урбанистички план, односно просторни 
план подручја посебне намене са детаљном 
урбанистичком разрадом, према коме ће се 
изградња и уређивање обухваћеног земљишта у 
целини или већим делом извршити најдоцније у 
року од 10 година (став 2.). Наведени Закон о  
грађевинском земљишту је престао да важи 04. 
новембра 1995. године, када је ступио на снагу 
Закон о грађевинском земљишту који је објављен 
у ″Службеном гласнику Републике Србије″, број 
44/95. 

Имајући у виду да је престао да важи Закон о  
грађевинском земљишту на основу кога је донета 
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оспорена Одлука, Уставни суд је, полазећи од 
заузетог става да нема процесних претпоставки  
за оцену законитости поступка доношења општег 
акта са законом који је престао да важи, одбацио 
иницијативу за покретање поступка за оцену 
законитости оспорене Одлуке о одређивању 
градског грађевинског земљишта, у смислу 
одредбе члана 36. став 1. тачка 7) Закона о 
Уставном суду (″Службени гласник РС″, бр. 109/07, 
99/11 и 18/13-Одлука УС). 

Како се разлози оспоравања уставности 
Одлуке са становишта одредбе члана 195. став 1. 
Устава заправо заснивају на тврдњама 
иницијатора о несагласности поступка њеног 
доношења са одредбама Закона о  грађевинском 
земљишту који је престао да важи, Уставни суд је 
одбацио иницијативу и у овом делу због 
непостојања процесних претпоставки да о њој 
одлучује. 

На основу изложеног и одредаба члана 42.в 
став 1. тачка 2) и члана 47. став 2. Закона о 
Уставном суду, Уставни суд је донео Закључак као 
у изреци. 

 
Број: IУо-889/2012 
У Београду, 11. 03. 2015. године 

 
УСТАВНИ СУД ВЕЋЕ СУДИЈА 

 
Председник Већа судија 

Предраг Ћетковић, с.р. 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА 

 

 2. 
На основу чланова  14., 40. и 42. Статута 

Градске општине Палилула (''Службени лист 
Града Ниша'', бр. 123/08 и 109/12) и члана 64. 
Пословника Скупштине Градске општине 
Палилула (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
123/08 и 9/13), 

Скупштина Градске општине Палилула, на 
седници одржаној  16. марта  2015. године, донела 
је   

Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 

САРАДЊУ СА СТАЛНОМ 

КОНФЕРЕНЦИЈОМ 

 ГРАДОВА И ОПШТИНА  

  

I 

  ЗОРИЦА ТРИФУНОВИЋ, разрешава се 
дужности члана Одбора за европске инеграције и 

сарадњу са Сталном конференцијом градова и 
општина Скупштине Градске општине Палилула. 

II  
 

Решење објавити у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 

 

Број:43-2/15-02 

У Нишу, 16.03.2015. године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
 

Председник 
Милош Стојковић,с.р. 

 

      3. 
 
На основу чланова  14., 40. и 42. Статута 

Градске општине Палилула (''Службени лист 
Града Ниша'', бр. 123/08 и 109/12) и члана 64. 
Пословника Скупштине Градске општине 
Палилула (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
123/08 и 9/13), 

 Скупштина Градске општине Палилула,  
на седници одржаној  16. марта  2015. године, 
донела је     

    Р Е Ш Е Њ Е 

O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И САРАДЊУ 

СА СТАЛНОМ КОНФЕРЕНЦИЈОМ 

ГРАДОВА И ОПШТИНА 

 

I 

  СЛАЂАНА СОКОЛОВИЋ, именује се за 
члана Одбора за европске инеграције и сарадњу 
са Сталном конференцијом градова и општина 
Скупштине Градске општине Палилула. 

 

 

II  

 
Решење објавити у ''Службеном листу Града 

Ниша''. 

 

Број:43-3/15-02 

У Нишу, 16.03.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
 

Председник 
Милош Стојковић,с.р. 
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ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 4. 
 
На основу члана 54. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон) члана 93. Статута општине 
Димитровград – пречишћен текст („Службени лист 
Града Ниша“, бр.40/94) и члана 25. Одлуке о 
Општинској управи општине Димитровград, бр.06-
32/14-2/15-5 од 28.05.2014. године,  

Начелник Општинске управе општине 
Димитровград, 11. марта 2015. године, доноси 
 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

 
 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником уређују се правила 

понашања запослених у Општинској управи 
општине Димитровград,  (у даљем тексту: 
запослени) која се односе на заштиту угледа 
општине, поштовање и комуникацију међу собом и 
са грађанима- странкама, као и професионални 
изглед запослених и изглед радног простора.  

 
Члан 2. 

 
 Запослени су дужни да у сваком тренутку 

раде на подизању и очувању угледа општине, како 
на радном месту у радно време тако и ван радног 
времена, да својим радом и примерним 
понашањем утичу на све остале субјекте да се 
обезбеди несметан рад, повећа безбедност свих, 
очува имовина, општа и радна дисциплина у 
Општинској управи општине Димитровград.  

 
Члан 3. 

 
Запослени су дужни:  
- да у обављању послова поступају 

законито, професионално, ефикасно и 
непристрасно, да ставе јавни интерес испред 
личног - приватног, уколико дође до несклада међу 
њима;  

- да квалитетно и благовремено обављају 
своје послове и радне задатке и остварују 
резултате у складу са знањима, вештинама и 
способностима потребним за обављање послова 
радног места на које су распоређени.  

Члан 4. 
 
У Општинској управи општине 

Димитровград су забрањене активности којима се 
угрожавају, омаловажавају или дискриминишу 
групе и појединци по основу расне, националне, 
језичке, верске или полне припадности, физичке 
или психичке конституције, узраста, социјалног и 
културног порекла, имовног стања, односно 
политичког опредељења, као и подстицање таквих 
активности.  

Под дискриминацијом сматра се свако 
непосредно или посредно прављење разлика или 
њихово повлађивање, искључивање или 
ограничавање, чији је циљ спречавање 
остваривања права, смањење права или 
престанак једнаког третмана . 

  
 

 ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 5. 
 

Запослени се у вршењу послова из своје 
надлежности не може руководити својим 
политичким и идеолошким уверењима и верским 
осећањима.  

 У току радног времена није дозвољено 
страначко организовање и деловање и коришћење 
простора Општинске управе општине 
Димитровград у те сврхе. 

 
Члан 6. 

 
 Запослени је дужан да, без одлагања, 

пријави сваки покушај давања мита.  
Запослени који прими мито чини кривично 

дело и тежу повреду радне обавезе. 
 Запосленом је забрањено да, у вези са 

пословима које обавља, непосредно или 
посредно, за себе или чланове породичног 
домаћинства, блиске рођаке и пријатеље, тражи 
или прими поклоне, услуге или прибави другу 
корист.  

 
Члан 7. 

 
Однос међу запосленима заснива се на 

међусобној сарадњи и помоћи, другарству, 
пријатељству, уважавању и поштовању личности и 
пристојном опхођењу. 

 Запослени који се непримерено, грубо, 
агресивно и некултурно понаша према другим 
запосленима и трећим лицима, подлеже 
дисциплинској одговорности. 

 
Члан 8. 

 
 Забрањено је конзумирање алкохола и 

других опојних средстава на радном месту и у 
радно време као и долазак на посао у 
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алкохолисаном стању или под дејством опојних 
средстава.  

 
Члан 9. 

 
Запосленом који је конзумирао алкохол 

или користио друга опојна средства и довео себе у 
такво стање услед којег може довести у опасност 
себе и друге са којима непосредно ради, несме се 
дозволити приступ на место рада. 

Непосредни руководилац (Начелник 
Одељења) запосленом,  чим посумња или сазна 
за запосленог из става 1. овог члана дужан је да о 
томе обавести Начелника Општинске управе 
Општине Димитровград,  и спречи запосленог да 
приступи на посао. 

Ако је запослени започео са радом 
непосредни руководилац (Начелник Одељења) 
мора забранити његов рад и удаљити га са места 
рада. 
 

Члан 10. 
 

Запослени коме је забрањен рад у смислу 
претходног члана дужан је да се подвргне провери 
да ли је под дејством алкохола или других опојних 
средстава.  

Провера да ли је запослени под дејством 
алкохола врши се на захтев непосредног 
руководиоца - Начелника Одељења – руководиоца 
службе, а по налогу Начелника Општинеске 
управе Општине Димитровград помоћу алкотеста.   

Уколико се посумња да је запослени 
користио опојна средства, која изазивају болест 
зависности, дужан је да се подвргне провери 
здравственог стања.  

Писани захтев за упућивање провери 
здравственог стања запосленог подноси 
непосредни руководилац запосленог- Начелник 
Одељења Начелнику Општинске управе Општине 
Димитровград.  

 
Члан 11. 

 
Проверу – контролу алкохолисаности 

организује и врши посебна стална Комисија коју 
именује Начелник Општинске управе Општине 
Димитровград. 

 Комисија броји 3 члана,  од којих је један 
председник Комисије и обучен је за рад са 
апаратом за мерење нивоа алкохолисаности.   

Комисија ће сачинити записник о 
извршеној провери – контроли алкохолисаности и 
о утврђеном стању доставити извештај Начелнику 
Општинске управе Општине Димитровград, који ће 
на основу утврђеног стања предузети одговарајуће 
мере.  

 
 
 

Члан 12. 
 
Уколико се утврди да је запослени под 

дејством алкохола, чија је концентрација алкохола 
изнад нормалне физиолошке вредности од 0,30 
mg/ml, а највише до 0,50 mg/ml, исти ће се 
удаљити тог дана са рада и сматраће се да није на 
послу.  

 
Члан 13. 

 
  Уколико се утврди да је запослени под 
дејством алкохола чије је концентрација алкохола 
изнад 0,50 mg/ml, сматраће се да је запослени 
повредио радну дисциплину, због чега ће му се 
изрећи једна од мера предвиђених  Правилником 
о дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених у Општинској управи општине 
Димитровград. 

 
Члан 14. 

 
 Уколико запослени, за кога постоји сумња 

да је под дејством алкохола или другог опојног 
средства, одбије да се подвргне провери – 
контроли алкохолисаности или контроли да ли је 
под дејством другог опојног средства, сматраће се 
да је под дејством алкохола, односно другог 
опојног средства, што записнички констатује 
Комисија, и то представља повреду радне 
дисциплине и правила понашања, због чега ће му 
се изрећи једна од мера предвиђених 
Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у Општинској управи 
општине Димитровград.  

 
Члан 15. 

 
Запослени возачи, за време рада не смеју 

да узимају алкохол или друга опојна средства, 
нити могу отпочети управљање возилом ако у 
организму имају алкохола или показују знаке 
алкохолне поремећености.  

Ако запослени возач не поступи у складу 
са одредбама претходног става овог члана, 
сматраће се да је запослени повредио радну 
дисциплину и правила понашања предвиђених 
Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у Општинској управи 
општине Димитровград. 

 
Члан 16. 

 
Забрањено је проношење и публиковање 

лажних и малициозних тврдњи на рачун 
запослених или других лица.   
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Члан 17. 
 
 Запослени одговара за свој рад и 

понашање непосредном руководиоцу и Начелнику 
општинске управе.   

 
Члан 18. 

 
Запослени је дужан: 
 - да поштује утврђено радно време, од 

7,00 до 15,00 часова; 
- да се при доласку на посао, одласку и 

повратку са паузе за доручак и приликом одласка 
са посла, уписују у књигу евиденције присутности 
на послу. 

Пауза за доручак утврђује се у времену од 
9,00 до 9,3О часова 

 
Члан 19.  

 
Запослени може да напусти радно место у 

току рада само у изузетним случајевима, уз 
претходно  одобрење од стране непосредног 
руководиоца.  

Одобрење из става 1. овог члана за 
начелнике одељења даје Начелник општинске 
управе.  

 
Члан 20. 

      
      Запослени који су задужени службеним 
мобилним телефонима имају обавезу да без 
ограничења и изузетака буду доступни за 
комуникацију са претпостављенима и другим 
запосленима у Општинској управи општине 
Димитровград и другим органима општинње, у 
току и ван радног времена.  

 
Члан 21. 

 
Запослени је дужан да чува службену тајну, 

да чува службене списе или податке до којих је 
дошао у оквиру обављања послова радног места 
на које је распоређен, односно радних група и 
комисија у којима је ангажован.  

Запослени је дужан да чува службену тајну 
и по престанку радног односа.  

 
 ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 22. 

 
Запослени је дужан да на посао долази 

одморан, уредан, у пристојној одећи и обући, са 
пристојном фризуром, односно подшишан и 
обријан.  

 
Члан 23. 

 
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/или браду.  

Запосленог који је неприкладно одевен 
непосредни руководилац упозориће на обавезу 
поштовања овог Правилника у погледу одевања 
на радном месту и на могућност покретања 
дисциплинског поступка у случају поновљене 
повреде Правилника. 

 
 

 ИЗГЛЕД РАДНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 24. 
 

Запослени је дужан да води рачуна о томе 
да радни простор буде уређен не само из 
естетских већ и из безбедносних разлога, да се 
према средствима рада опходи са пажњом ''доброг 
домаћина''.  

Забрањено је задржавање трећих лица, 
приватних посетилаца у радном простору, као и 
уношење робе ради препродаје.  

 
ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА 

ЗАШТИТОМ НА РАДУ 
 

Члан 25. 
Запослени је дужан:  

- да се пре почетка рада у општини, упозна 
са одредбама правилника о заштити на раду и 
мерама заштите на раду;  

- да буде упознат са опасностима на раду;  
-да се служи личним заштитним 

средствима и личном заштитном опремом за 
одговарајуће послове, да их наменски користи и са 
њима правилно рукује и одржава у исправном 
стању;  

-да послове које обавља врши са 
потребном пажњом, ради обезбеђења свог, као и 
живота и здравља и других;  

- да пријави ако има неки здравствени 
недостатак или болује од болести која се не може 
обичним прегледом установити, а може имати 
утицаја на његову безбедност или безбедност 
других;  

-да одговорно лице одмах обавести о 
кваровима које је проузроковао или их је 
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приметио, а који би могли да угрозе безбедност;  
-да одбије да ради ако му прети 

непосредна опасност по живот или здравље због 
тога што нису спроведене одговарајуће мере, све 
док се ти недостаци не отклоне. 

 
ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ 
 

Члан 26. 
 
Ради очувања живота запослених и 

имовине општине запослени су дужни да се 
оспособе за руковање уређајима, опремом и 
другим средствима намењеним за гашење пожара 
и спасавање људи и имовине.  

Оспособљавање запослених спроводи 
општина уз сарадњу и стручну помоћ надлежних 
организација.  

 
Члан 27. 

 
 Запослени су обавезни да спроводе 

прописане противпожарне мере, а нарочито:  
- да се упознају са пожарним опасностима 

и да стално спроводе мере за заштиту од пожара;  
- да, када примете пожар, најхитније 

обавесте задуженог за послове противпожарне 
заштите, као и да учествују у гашењу пожара;  

- забрањено је пушење у затвореним  
просторијама Општинске управе општине 
Димитровград;  

- забрањено је уношење експлозивног 
материјала, оружја, кама, бодежа, као и других 
опасних ствари.  

 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 
Члан 28. 

 
Опрему и средства рада у радним 

просторијама, запослени могу користити 
искључиво за обављање послова и радних 
задатака.  

Забрањено је коришћење опреме и 
средстава, канцеларијског и другог потрошног 
материјала у приватне сврхе (играње игрица на 
компјутеру, телефонирање, потрошња 
канцеларијског и другог потрошног материјала, 
бензина и сл. у приватне сврхе).  

Инвентарски предмети (рачунари, 
штампачи, фотокопир-апарати, рачунске машине, 
телефони, и др.), као и регистратурски материјал 
(предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смеју 
се износити из општине без писменог одобрења 
непосредног руководиоца – Начелника одељења.   

 
 

Члан 29. 
 
По завршетку радног времена сви печати, 

штамбиљи, жигови, вредносни папири, као и 
остали регистратурски материјал морају бити 
закључани и обезбеђени од стране запосленог 
који је са њима задужен.  

По завршетку рада запослени обавезно 
закључавају касе, ормаре, плакаре и столове у 
просторијама у којима раде.  

Све просторије обавезно  закључава 
дежурни радник обезбеђења након што 
хигијеничари обаве њихово чишћење  .  

 
Члан 30. 

 
Забрањен је боравак и кретање 

запослених у просторијама Општинске управе 
после радног времена, и у нерадне дане, осим ако 
се не ради о продуженом раду или ако је 
запослени дошао и остао да обави одређени 
посао, по претходном писменом налогу, односно 
одобрењу овлашћеног лица, о чему је предходно 
писмено обавештен дежурни радник обезбеђења.  

При уласку у пословну зграду и при 
изласку из зграде по завршетку посла, запослени 
је дужан да се јави дежурном раднику обезбеђења 
и да се евидентира у одговарајућој евиденцији.  

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 
Запослени је дужан да се у свему 

придржава правила из овог Правилника.  
У супротном, запослени који не поштује 

ова правила чини повреду радне обавезе и 
подлеже дисциплинској и материјалној 
одговорности.  

 
Члан 32. 

 
Овај Правилник  доставља се свим 

запосленима, а ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.  

 
 
Број:110-6/15-02 
У Димитровграду,16. 03. 2015. године 
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Начелник 
Гајомир Ђорђевић,с.р. 
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 5. 
 
На основу члана 54. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), чланова 56.-63. Закона о 
радним односима у државним органима ("Сл. 
гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 
49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 
49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 23/2013 - одлука УС),  члана 93. Статута 
општине Димитровград – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.40/94) и члана 
25. Одлуке о Општинској управи општине 
Димитровград, бр.06-32/14-2/15-5 од 28.05.2014. 
године,  

Начелник Општинске управе општине 
Димитровград,  11. марта 2015. године доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К  

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ 

ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником се уређују: 
 
 - појам и врсте повреда радних обавеза; 
 - утврђивање дисциплинске одговорности 

запослених; 
 - мере због повреде радних обавеза; 
 - покретање дисциплинског поступка; 
 - доношење, саопштавање и достављање 

одлука; 
 - поступак по правним лековима; 
 - извршавање дисциплинских мера; 
 - удаљење запослених са посла; 
 - материјална одговорност запослених; 
 - поступак за накнаду штете; 
 - друга питања у вези са одговорношћу       

запослених.  
 

Члан 2. 
 
За свој рад, запослени у Општинској 

управи одговарају материјално и дисциплински.  
 

Члан 3. 
 
Кривична, односно прекршајна одговорност 

не искључује дисциплинско кажњавање за исто 
дело које је било предмет кривичног, односно 
прекршајног поступка, без обзира да ли је 
запослени ослобођен кривичне, односно 

прекршајне одговорности. 
 

II ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 4. 

 
Под повредом радне обавезе у смислу 

одредаба овог Правилника подразумева се 
поступање запослених у Општинској управи, 
супротно одредбама важећих законских прописа 
као и других подзаконских аката.   

 
Члан 5. 

 
Запослени у Општинској управи, одговара 

за повреду радне обавезе коју учини својом 
кривицом за коју је прописана дисциплинска мера.  

 
Члан 6. 

 
Дисциплински је одговоран запослени који 

је повреду радне обавезе учинио са умишљајем 
или из нехата.  

 
Члан 7. 

 
Повреде радних обавеза и дужности 

запослених у Општинској управи могу бити лакше 
и теже.  

 
Члан 8. 

 
Лакше повреде радних обавеза и дужности 

јесу: 
 
- неблаговремен долазак на посао и 

одлазак с посла пре истека радног времена или 
неоправдано одсуствовање с посла за време када 
је обавезна присутност; 

 - несавесно чување службених списа или 
података;  

 - неоправдан изостанак с посла један 
радни дан;  

- необавештавање о пропустима у вези са 
заштитом на раду; 

- недостојно, увредљиво или на други 
начин непримерено понашање према осталим 
запосленима у Општинској управи ( колегама, 
непосредном руководиоцу, начелнику), као и 
изабраним и постављеним лицима у другим 
органима општине.  

 
Члан 9. 

 
 Теже повреде радних обавеза и дужности 

јесу:  
 
- неизвршавање или несавесно, 

неблаговремено или немарно вршење радних и 
других обавеза; 
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- изражавање и заступање политичких 
опредељења у обављању послова у општинској 
управи; 

 - недостојно, увредљиво или на други 
начин непримерено понашање према грађанима, 
правним лицима или другим странкама у 
поступцима који се води пред општинском 
управом; 

 - одбијање давања података или давање 
нетачних података државним органима, другим 
организацијама и заједницама и грађанима, ако је 
давање података прописано законом или 
прописом донетим на основу закона; 

 - злоупотреба службеног положаја или 
прекорачења овлашћења;  

- незаконито располагање материјалним 
средствима; 

 - радње које ометају грађане, правна лица 
и друге странке у остваривању њихових права и 
интереса у поступку код државних органа или 
органима локалне самоуправе;  

- одбијање послова радног места на које је 
запослени распоређен или одбијање налога 
Начелника општинске управе, односно 
непосредног руководиоца без оправданих разлога; 

- неоправдан изостанак с посла најмање 
два узастопна радна дана; 

- злоупотреба права одсуствовања у 
случају болести; 

 - одбијање стручног усавршавања на које 
се запослени упућује; 

 - долазак на рад у пијаном стању или 
уживање алкохола или других опојних средстава 
који смањују радну способност у току радног 
времена; 

- ношење оружја и других опасних 
предмета или материја којима се угрожава 
безбедност и здравље на радном месту; 

 - одбијање прописаног здравственог 
прегледа;  

- три пута поновљење лакше повреде 
радних обавеза;  

- повреда права и обавеза везаних за 
статус запосленог у Општинској управи; 

 - неизвршавање радне и друге обавезе у 
смислу порписа о штрајку; 

- свака повреда радне обавезе која 
представља кривично дело. 

 
III ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 10. 

 
За повреде радних обавеза запосленом се 

може изрећи једна од дисциплинских мера, и то:  
- за лакше повреде радних обавеза 

утврђених чланом 8. овог Правилника новчана 
казна у висини до 20% од једномесечног износа 
плате исплаћене за месец у коме је одлука донета;  

- за теже повреде радних обавеза и 

дужности утврђених чланом 9. овог Правилника 
могу се изрећи новчане казне у висини од 20-35 % 
од плате исплаћене за месец у коме је одлука 
донета у трајању од 3-6 месеци или престанак 
радног односа. 

 
IV ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

 
Члан 11. 

 
Дисциплински поступак против запосленог 

води и дисциплинску меру изриче Начелник 
Општинске управе.  

 
Члан 12. 

 
Овлашћење за вођење дисциплинског 

поступка, Начелник Општинске управе може 
пренети и на начелника Одељења.  

 
Члан 13. 

 
Дисциплински поступак против запосленог 

у Општинској управи, покреће непосредни 
руководилац запосленог. 

 Иницијативу за покретање дисциплинског 
поступка може дати и свако од запослених у 
Општинској управи, као и изабрано, постављено 
или именовано лице у другом органу општине уз 
аргументовано образложење свог предлога.  

 
Члан 14. 

 
Поступак се покреће писменим захтевом 

Начелнику Општинске управе, који садржи податке 
о запосленом, опис повреде радне дужности, 
време извршавања и доказе који указују на 
извршење повреде.  

Дисциплински поступак спроводи комисија 
коју образује Начелник Општинске управе.  

 
Члан 15. 

 
Захтев за покретање дисциплинског 

поступка и позив за саслушање обавезно се од 
стране председника дисциплинске  комисије 
достављају запосленом.  

О покретању дисциплинског поступка 
председник дисциплинске  комисије обавештава  
овлашћеног представника организације синдиката 
Општинске управе.  

 
 

Члан 16. 
 
Дисциплински поступак је јаван, с тим што 

се јавност може искључити ако то захтева потреба 
чувања прописане тајне.  

Запослени чија се дисциплинска 
одговорност утврђује мора бити саслушан у 
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дисциплинском поступку и мора му се омогућити 
одбрана.  

 
 

Члан 17. 
 
О саслушању запосленог и споровођењу 

других доказа у поступку води се записник. 
У дисциплинском поступку, сходно се 

примењују правила Управног поступка о усменој 
расправи, доказивању, записнику и достављању.  

 
 

Члан 18. 
 
По спроведеном дисциплинском поступку 

на образложени предлог комисије Начелник 
Општинске управе доноси  решење којим се 
запослени оглашава кривим и изриче му се 
дисциплинска мера, ослобађа се од одговорности 
или се поступак обуставља.  

Решење мора бити образложено.  
 
 

Члан 19. 
 
Против решења Начелника Општинске 

управе о изрицању дисциплинске мере запослени 
има право да поднесе приговор.  

Приговор се подноси Начелнику 
Општинске управе у року од 8 дана од дана 
уручења решења, а Начелник је дужан да о њему 
одлучи у року од 15 дана од дана подношења 
приговора.  

 
Члан 20. 

 
Разматрајући, поднети приговор начелник 

Општинске управе преиспитује своју одлуку и 
може одбити приговор и потврдити првостепено 
решење, изменити или допунити првостепено 
решење.  

Ако Начелник Општинске управе у 
утврђеном року не одлучи по поднетом приговору 
или ако запослени није задовољан одлуком 
Начелника Општинске управе поводом поднетог 
приговора, запослени се може обратити 
надлежном суду у року од 15 дана од дана пријема 
одлуке којом је одлучено о његовом приговору, 
односно у року од 15 дана од истека рока за 
одлучивање о приговору.  

 
Члан 21. 

 
 Покретање и вођење дисциплинског 

поступка застарева у року од 6 месеци од дана 
извршене повреде.  

Рок из става 1. овог члана не тече за време 
одсуствовања са рада због боловања или 
годишњег одмора.  

 

Члан 22. 
 
Запослени против кога је покренут 

дисциплински поступак за тежу повреду радне 
дужности може да буде удаљен са рада до 
окончања дисциплинског поступка, ако би његово 
остајање на раду могло да штети интересима 
Општинске управе.  

 
 

Члан 23. 
 
 За време удаљења са рада, запосленом 

припада плата у висини која не може бити мања 
од једне трећине, а ако издржава породицу од 
једне половине просечне плате за последња три 
месеца пре удаљења са рада, ако законом није 
другачије уређено за поједине повреде радних 
дужности односно непоштовање радне 
дисциплине.  

 
V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 24. 
 
Запослени у Општинској управи одговоран 

је за штету коју је на раду или у вези са радом 
намерно или из грубе непажње проузроковао 
Општини Димитровград, њеним органима, 
правним лицима или грађанима.  

 
Члан 25. 

 
Запослени који је одговоран за 

проузроковану штету из члана 24. овог 
Правилника дужан је исту надокнадити.  

 
Члан 26. 

 
Постојање штете, њену висину, околности 

под којима је настала, ко је штету проузроковао и 
како је надокнађује утврђује посебна комисија коју 
образује Начелник Општинске управе.  

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

 
Овај Правилник  доставља се свим 

запосленима, a ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.  

 
Број:110-7/15-02 
У Димитровграду, 16. 03. 2015. године 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Начелник 
Гајомир Ђорђевић,с.р. 
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