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ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ 

УЗБУЊИВАЊА 
 

 

 
На основу члана 16. Закона о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/2014), 

(даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања 
овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње 
узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл.гласник РС“, 
бр.49/2015 и 44/2018), (даље: Правилник), Начелница општинске управе општине 
Рековац, доноси:  

 
 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА  

 
 

УВОДНА ОДРЕДБА  

 
Члан 1  

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања у Општинској управи 
Рековац (у даљем тексту: Послодавац) у складу са одредбама Закона и Правилника.  

 
 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА  

 
Члан 2  

1) "Узбуњивање" је откривање информације која садржи податке о кршењу прописа, 
кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, 
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања 
штете великих размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о 
узбуњивачу. Послодавац и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним 
обавештењима у вези са информацијом, у оквиру својих овлашћења.  

 
2) "Узбуњивач" је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним 
ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, 
носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва 
на привредном друштву;  

 
3) "Унутрашње узбуњивање" је откривање информације послодавцу.  
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ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА  

 
Покретање поступка  

 
Члан 3  

Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације послодавцу, 
односно лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са 
узбуњивањем.  

 
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за 
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

 
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се писмено или 
усмено.  

 
 

Достављање информације  

 
Члан 4  

Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити 
непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, 
обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, на e-mail лица 
овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, 
уколико постоје техничке могућности.  

 
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се 
време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са Законом.  

 
Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши 
обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о 
пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум 
пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне 
пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.  

 
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за 
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код 
послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са 
унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено за пријем информације и 
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

 
Потврда о пријему информације  

 
Члан 5  

Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о 
информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему 
информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и то приликом пријема писмена, односно 
приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.  
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Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи 
следеће податке:  

1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

2) време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

3) број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању;  

4)податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду 
откривени;  

5) податке о послодавцу;  

6) печат послодавца;  

7)потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са 
унутрашњим узбуњивањем.  

 
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис 
узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.  

 
Записник о усмено достављеној информацији  

 
Члан 6  

Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на 
записник.  

 
Такав записник садржи:  

1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;  

2) време и место састављања;  

3) податке о присутним лицима;  

4) опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, податке о 
времену, месту и начину кршења прописа из области радних односа, безбедности и 
здравља на раду, људских права запослених, опасностима по њихов живот, здравље, 
општу безбедност, животну средину, указивање на могућност настанка штете великих 
размера и друго;  

5) примедбе узбуњивача на садржај записника или његову изјаву да нема никаквих 
примедби на записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином;  

6) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са 
унутрашњим узбуњивањем.  

7) печат послодавца.  

 
Поступање по информацији  

 
Члан 7  

 
Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем је дужно 
да пре давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим узбуњивањем:  

 
1) обавести узбуњивача о својим правима прописаним Законом, а нарочито да не мора 
откривати свој идентитет, односно да не мора потписати записник и потврду о пријему 
информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,  
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2) поучи узбуњивача да своје информације у вези са унутрашњим узбуњивањем даје под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, те да давање лажног изказа представља 
кривично дело предвиђено одредбама Кривичног законика.  

 
Члан 8  

У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом.  

Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.  

 
Члан 9 

Након пријема информације, послодавац је дужан да по њој поступи без одлагања, а 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације.  

 
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се 
одговарајуће радње, о чему се обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то 
могуће на основу расположивих података.  

 
Послодавац се обавезује да предузме све расположиве радње и мере у циљу утврђивања и 
отклањања неправилности указаних информацијом, као и да обустави све утврђене штетне 
радње и отклони њене последице.  

 
Члан 10  

Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања, овлашћено лице које води поступак 
може узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем, о чему саставља записник.   

 
Такав записник садржи:  

1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;  

2) време и место састављања;  

3) податке о присутним лицима;  

4) опис утврђеног чињеничног стања поводом информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем;  

5) примедбе присутног лица на садржај записника или његову изјаву да нема никаквих 
примедби на записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином;  

6) потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у 
вези са унутрашњим узбуњивањем.  

7) печат послодавца.  

 
Информисање узбуњивача  

 
Члан 11  

На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи обавештења узбуњивачу о току и 
радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе 
предмета и да присуствује радњама у поступку.  

Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у 
року од 15 дана од дана окончања поступка.  

 
Члан 12  

По окончању поступка овлашћено лице:  
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1) саставља извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са 
унутрашњим узбуњивањем;  

2) предлаже мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње 
насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

 
Извештај о предузетим радњама  

 
Члан 13  

Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим 
узбуњивањем из члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се: 1) послодавцу и 2) 
узбуњивачу.  

 
Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим 
узбуњивањем треба да садржи:  

1) време, место и начин пријема информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

2) радње које су након тога предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем;  

3) која су лица обавештена о радњама предузетим у циљу провере информације у вези са 
унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања;  

4) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, 
да ли су утврђене неправилности и штетне радње као и њихов и опис, као и да ли су такве 
радње изазвале штетне последице.  

5) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са 
унутрашњим узбуњивањем.  

6) печат послодавца.  

 
Члан 14  

Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим радњама у поступку о информацији 
у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од 8 дана од пријема  извештаја о предузетим 
радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

 
Предлагање мера 

 
Члан 15  

На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у 
вези са унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу отклањања утврђених 
неправилности и начин отклањања последица штетних радњи насталих у вези са 
унутрашњим узбуњивањем у року од 15 дана од дана достављања извештаја послодавцу и 
узбуњивачу.  

Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са      
унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из 
става 1. овог члана, о чему овлашћено лице доноси Предлог мера.  

 
Предлог мера ради отклањања неправилности и последица штетне радње насталих у вези са 
унутрашњим узбуњивањем обавезно садржи:  

1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;  

2) време и место састављања;  
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3) навођење и детаљан опис неправилности, штетних радњи и последица ових радњи у 
вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем;  

4) конкретне мере које се предлажу ради отклањања наведених неправилности и 
последица штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених 
извештајем као и рокови за њихово извршење;  

5) образложење због чега се баш тим предложеним мерама отклањају утврђене 
неправилности и последице штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

6) име лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем;  

7) печат послодавца.  

 
ПРАВО НА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА  

 
Члан 16  

Узбуњивач има право на заштиту, у складу са законом, ако:  

1) изврши узбуњивање код послодавца, овлашћеног органа или јавности на начин 
прописан законом;  

2) открије информацију која садржи податке о кршењу прописа и друго,  у року од једне 
године од дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у 
року од десет година од дана извршења те радње;  

3) ако би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, у истинитост 
информације, поверовало лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.  

 
Члан 17  

Право на заштиту од узбуњивања имају и повезана лица.  

 
Повезано лице има право на заштиту као узбуњивач ако учини вероватним да је према њему 
предузета штетна радња због повезаности са узбуњивачем.  

 
Члан 18  

Лице које тражи податке у вези са информацијом, има право на заштиту као узбуњивач, ако 
учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података.  

 
Члан 19  

Лице које је овлашћено за пријем информације дужно је да штити податке о личности 
узбуњивача, односно податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим 
ако се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са законом који уређује 
заштиту података о личности.  

Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана, дужно је да штити те податке.  

 
Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације, 
обавести узбуњивача да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без 
откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га 
обавести о мерама заштите учесника у кривичном поступку.  

 
Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за 
пријем информације дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести узбуњивача.  
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Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити лицу на које се указује у информацији, 
ако посебним законом није другачије прописано.  

 
Члан 20  

Забрањена је злоупотреба узбуњивања.  

 
Злоупотребу узбуњивања врши лице које:  

1) достави информацију за коју је знало да није истинита;  

2) поред захтева за поступање у вези са информацијом којом се врши узбуњивање тражи 
противправну корист.  

 
УЗБУЊИВАЊЕ АКО СУ У ИНФОРМАЦИЈИ САДРЖАНИ ТАЈНИ ПОДАЦИ  

 
Члан 21  

Информација може да садржи тајне податке.  

 
Под тајним подацима из става 1. овог члана сматрају се подаци који су у складу са 
прописима о тајности података претходно означени као тајни.  

 
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач је дужан да се прво обрати 
послодавцу, а ако се информација односи на лице које је овлашћено да поступа по 
информацији, информација се подноси директору.  

 
У случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани 
тајни подаци, односно ако није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје 
надлежности, узбуњивач се може обратити овлашћеном органу.  

 
Изузетно од става 3. овог члана, у случају да се информација односи на директора, 
информација се подноси овлашћеном органу.  

 
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач не може узбунити јавност, ако 
законом није другачије одређено.  

 
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и друга лица су дужни да се 
придржавају општих и посебних мера заштите тајних података прописаних законом који 
уређује тајност података.  

 
ЗАБРАНА СТАВЉАЊА УЗБУЊИВАЧА У НЕПОВОЉНИЈИ ПОЛОЖАЈ И НАКНАДА ШТЕТЕ  

 
Члан 22  

Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне радње, 
као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања 
последица штетне радње.  

 
Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у 
вези са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на:  

1) запошљавање;  

2) стицање својства приправника или волонтера;  

3) рад ван радног односа;  
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4) образовање, оспособљавање или стручно усавршавање;  

5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања;  

6) дисциплинске мере и казне;  

7) услове рада;  

8) престанак радног односа;  

9) зараду и друге накнаде из радног односа;  

10) учешће у добити послодавца;  

11) исплату награде и отпремнине;  

12) распоређивање или премештај на друго радно место;  

13) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других лица;  

14) упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене 
радне способности.  

 
Члан 23  

Забрањено је предузимати штетне радње.  

 
У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете, у 
складу са законом који уређује облигационе односе.  

 
СУДСКА ЗАШТИТА  

 
Члан 24  

Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на 
судску заштиту.  

 
Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем 
надлежном суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, 
односно три године од дана када је штетна радња предузета.  

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

 
Члан 25  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику општине 
Рековац.   

 
 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број:110-8/19-02, дана: 10.10.2019. године 

 
 
 
 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК 
Слађана Глишић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.глсаник РС“, бр.129/2007, 
83/2014- др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 36. Статута општине Рековац 
(„Сл.гл. општине Рековац“, број 46/2008, 50/2008), Начелник општинске управе општине 
Рековац, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о уређивању поступка ангажовања лица ван радног односа 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником се у Општинској управи општине Рековац регулишу питања 
везана за поступак ангажовања лица по основу: 

• Уговора о обављању привремених и повремених послова, 

• Уговора о делу (на које се због вредности испод прописане законом не 
примењује Закон о јавним набавкама), 

• Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и 

• Уговор о допунском раду. 

 
II ВРСТЕ И ОБЕЛЕЖЈА АНГАЖОВАЊА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 2. 

Рад ван радног односа је рад лица ангажованих код послодавца по основу, 
уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о 
стручном оспособљавању и усавршавању и уговор о допунском раду.  

А) ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ 

Члан 3. 

 Привремени и повремени послови су послови који нису систематизовани као 
стална радна места и који по својој природи не могу трајати дуже од 120 радних дана у 
календарској години. Послодавац може са истим лицем да закључи више уговора о 
обављању привремених и повремених послова у једној календарској години. Сваки од 
ових послова може трајати најдуже 120 радних дана у једној календарској години, под 
условом да се ради о различитим пословима. 

 Послодавац може на истом послу ангажовати већи број лица.  
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 Уговор о обављању привремених и повремених послова се може закључити са: 

• Незапосленим лицем, 

• Запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена, 

• Корисником старосне пензије, 

• Лицем које је члан омладинске или студентске задруге  

 
 
 

Члан 4. 

 Радно ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима 
не може да прерасте у радни однос на неодређено време.  

Члан 5. 

Уговор о обављању привремених и повремених послова закључује се у писаном 
облику и садржи:  

• Врсту и опис послова који су предмет уговора, 

• Период на који се уговор закључује, 

• Место и начин извршења посла,  

• Висину накнаде,  

• Уплату доприноса за обавезно социјално осигурање, 

• Услови и разлози услед којих се може отказатуи овај уговор и пре истека рока на 
који је закључен. 

Извршиоцу посла припада исплата накнаде трошкова превоза за долазак на рад и 
одлазак са рада. 

Извршилац посла нема право на накнаду за време одсуствовања са рад због 
привремене неспособности за рад (боловање), а дужан је да у року од три дана 
непосредно претпостављеног обавести о привременој неспособноси за рад, као и да 
достави одговарајући доказ (потврду надлежног Дома здравља о спреченоси за рад). 

Члан 6. 

 Послодавац сноси обавезу пријаве на обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање,  као и обавезу уплате доприноса у смислу одредаба Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање. 

 
Б) УГОВОР О ДЕЛУ  

Члан 7. 

 Уговор о делу, као облик рада ван радног односа је уговор који се у писаном 
облику закључује са одређеним лицима ради обављања послова који су ван делатноси 
послодавца и који имају за предмет самосталу израду или оправку одређене ствари, 
самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. 

 Уговор о делу може да се закључи са лицем којем обавља уметничку или другу 
делатност у области културе у складу са законом у и мора бити у сагласности са 
посебнимколективним уговором за лица која самостално обављају делатност у области 
уметноси и културе, ако је такав колективни уговор закључен.  
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Члан 8. 

 Битни елементи уговора о делу, поред основних података о наручиоцу и 
посленику, датума закључења, чини опис конктетног посла (физичког или 
интелектуалног) који је извршилац посла дужан да обави у одређеом року за потребе 
наручиоца, при чему рок за извршење посла није битан елемент уговора, али се може 
уговорити независно од конкретне врете посла, висина накнаде и рок за њену исплату. 

 
 Накнада се исплаћује након завршетка уговореног посла, а аванс је дозвољен 
само код оне врсте уговора о делу који подразумевају набавку материјала и других 
средстава за потребе узвршења уговора о делу. 

 
 Уговор може да сарджи и друге елемента, н а пример: место и начин обављања 
уговореног посла, обавезе наручиоца у погледу предаје потребног материја, право 
наручиоца да надзире обаљање посла и даје упутства посленику, обавезу извршиоца да 
упозори наручиоца на недостатке како не би одговарао за штету, услове и разлоге за 
раскид уговора и сл. 

Члан 9. 

 Лица која обављају послове по основу уговора о делу односно послове по основу 
ауторског уговора, као и послове по основу других уговора, код којих за завршен посао 
умају права из обавезног социјалног осигурања, у скалу са одредбама Закона о 
пемзијском и инвалидском осигурању и Закона о доприносима за обавезно соцојално 
осигурање. 

 
В) УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ 

 
Члан 10. 

 
Уговор о стручном оспособљавању може да се закључи, ради обављања 

приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад је то законом, односно 
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

 
Уговор о стручном усавршавању може да се закључи, ради стручног усавршавања 

и стицања посебних знања и способности за рад у струци, односно обављања 
специјализације, за време утврђено програмом усавршавања, односно специјализације, у 
складу са посебним прописом. 

 
Послодавац може лицу на стручном оспособљавању или усавршавању да 

обезбеди новчану накнаду и друга права, у складу са законом, општим актом или 
уговором о стручном оспособљавању и усавршавању. 

 
Новчана накнада по основу овог уговора не сматра се зарадом у смислу овог 

закона. 

 
Члан 11. 

 
Уговор о стручном оспособаљавању и и усавршавању, закључује се у писаном 

облику. 
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Г) УГОВОР О ДОПУНСКОМ РАДУ 

 
Члан 12. 

 
 Запослени који ради са пуним радним временом код послодавца може да 
закључи уговор о допунском раду са другим послодавцем, а највише до једне трећине 
пуног радног времена. 

 
Уговором о допунском раду утврђује се право на новчану накнаду, уплату 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. 

Уговор о допунском раду се закључује се у писаном облику. 

 
III СВОЈСТВО ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 13. 

 
 Лиса која обављају послове по уговорима из овог Правилника немају својство 
запослених лица, јер не заснивају радни однос. 

 
IV ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРЕНИХ СТРАНА 

 
Члан 14. 

 
 Уговорене стране су дужне да у току извршења уговора из овог Правилника 
придржавају одредби закључених уговора, као и одредби Закона и других општих аката 
на кије се уговори позивају и који ближе уређују садржину уговора.  

 
Члан 15. 

 
 Ангажовано лице је посебни дужно да: 

• Редовно долази на посао, уколико се посао обављау просторијама општинеке 
управе општине Рековац, 

• У року који је утврђен уговором доставља доставња редовне извештаје о свом 
раду, 

• Савесно обавља поверене послове. 

Члан 16. 

 Општинска управа општине Рековац може отказати уговор о ангажованом лицу у 
случају престанка потребе за обављањем послова које оно врши, о чему је дужна да га 
обавести 15 дана раније као и ако лице поступи супротно члану 16. овог Правилника.  

Члан 17.  

 Ангажовано лице може отказати уговору форми писане изјаве, са отказним роком 
од 15 дана.  

V ОДГОВОРНОСТ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 
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Члан 18. 

 Ангажовано лице је одговорно за штету коју приликом извршења уговореног 
посла намерно или из крајње непажње проузрокује Општинској управи општине Рековац. 

Члан 19. 

 Постојање штете, висину штете и околноси под којима је штета проузрокована 
утврђује Општинска управа општине Рековац. 

 Ако ангажовано лице одбије да надокнади штету, право на накнаду штете се 
остварује у парничном поступку.  

Члан 20. 

 Ангажовано лице које у току извршења посла, намерно или из крајње непажње, 
или незаконитим или неправилним радом, проузрокује штету треећем лицу, дужно је да 
исту надокнади оштећеном. 

Члан 21. 

 Општинска управопштине Рековац одговара за штету проузроковану ангажованом 
лицу приликом извршења посла, према општим правилима облигационог права.  

VI ПОСТУПАК АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 22. 

 Поступак ангажовања лица ван радног односа покреће се расписивањем јавног 
позива на интернет страници послодавца, навођењем услова за ангажовање: 

 Јавни позив за формирање референтне листе обавезно садржи следеће услове за 
лица која се јављају на јавни позив: 

• Најмање 18 година живота; 

• Врста и степен стручне спреме који су потребни за извршење посла који је 
предмет јавног позива, 

• Да није осуђиванао на казну затвора, 

• Да поседује знања и вештине за извршење посла који је предмет јавног позива. 

Поред наведеног, јавни позив обавезно садржи врсту и предмет посла, рок за 
подношење пријава, адресу наручиоца и број телефона лица задуженог за пружање 
информација.  

Члан 23. 

Истовремено, уз одлуку о расписивању јавног позива доноси се решење о 
именовању Комисије за упућивање позива, утврђивање критеријума за обављање посла 
који је предмет уговора. 

Комисија поред дипломираног економисте и дипломираног правника, мора да 
има најмање једног члане из области која је предмет ангажовања по основу уговора.   

Одмах по формирању председик и чланови Комисије су дужни да потпишу изјаву 
да нису у скукобу интереса у вези са лицима која су поднела пријаву.  

Члан 24. 
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 Комисија је дужна да у року од 15 дана од протека рока за достављање пријава 
изврши бодовање и објави ранг листу а интернет страници општине Рековац и огласној 
табли са поуком о правном средству- приговору који се може изјавити у року од 8 
данаод дана истицања ранг листе.  

 По истеку рока за приговор Начелник општинске управе општине Рековац 
утврђује коначну ранг листу и одлуку о додели уговора. Коначна ранг листа и одлука о 
долели уговора се објављује на интернет презентацији и на огласној табли Општинске 
управе Рековац. Против исте се може покренути спор пред надлежним судом у року од 
15 дана од дана објаве на интернет страници општине и огласној табли послодавца.  

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 25. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Рековац.  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број:110-7/19-02, дана: 10.10.2019. године 

 
 
 
 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК 
Слађана Глишић с.р. 
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    У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Рековац, а на 

основу Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског 
форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Рековац и 
Пословника о раду Комисије за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Рековац, Комисија за 
избор чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за општину Рековац, на седници одржаној 30.09.2019. године 
расписује 

 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за општину Рековац 

 
 

Позивају се грађани са територије општине Рековац да доставе кандидатуру за 

чланство у Локални антикорупцијски форум за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана за општину Рековац (у даљем тексту: ЛАФ). 

 

Кандидат треба да испуњава следеће услове за чланство у ЛАФ-у: 

1. Да лице које подноси пријаву има место пребивалишта на територији општине 

Рековац; 

2. Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак за 

дела која се односе на корупцију; 

3. Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланова 

Закона о Агенцији за борбу против корупције; 

4. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем/ 

функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији  за борбу против 

корупције; 

5. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац неке функције у 

политичкој странци; 

6. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац функције у 

институцијама и/ или предузећима, организацијама и медијама на које се долази 

именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни 

корисници локалног републичког буџета; 

7. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није радно ангажовано по било ком 

основу у инститцијама и/ или предузећима, установама и организацијама која су 

директни корисници локланог/ републичког буџета. 

 
Кандидати треба да доставе Комисији: 
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• Испуњен формулар - пријаву (преузете са званичне интернет презентације 

општине Рековац), 

• Биографију кандидата, 

• Изјаву оверену код надлежног органа (Општина Рековац, приземље, шалтер за 

овере) у којој се кандидат изјашњава под пуном кривичном и 

материјалноправном одговорношћу да испуњава услове из јавног конкурса 

наведене под тачкама 3,4,5,6. и 7. предходног става, 

• Уверење о пребивалишту, 

• Потврда да није осуђиван или се против њега не води судски поступак за дела 

која се односе на корупцију, 

• Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: 

 

„ Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАФ-у? 

Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву?, 

Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву?“ 

 

 Чланови тела имаће право на накнаду по одржаној седници у висини 

одборничке накнаде.  

 

Попуњен формулар са прилозима у затвореној коверти са назнаком 

 

„ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА  У ЛАФ-у ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ РЕКОВАЦ 

• НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

потребно је предати на писарници општине Рековац или послати поштом 

препоручено на адресу: 

 

Kомисији за избор чланова Локалног антикорупцијског форума, Светозара 

Марковића 2, број. 2, 35260 Рековац. 

 

 

Пријаве на јавни конкурс са потребном документацијом се могу поднети  у року 

од 30 дана од дана објављивања. 

 

БИРА СЕ УКУПНО 3 (ТРИ) ЧЛАНОВА ЛАФА-А. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

Јавни конкурс са формуларом - пријавом објављен је на порталу општине Рековац 

http://www.rekovac.rs. 

 

 

 

http://www.rekovac.rs/
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КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ФОРУМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број:111-5/19-02, дана: 10.10.2019. године 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛАФ-а 

                                                               Председник Комисије  

                                                                Слађана Глишић, дипл.прав. с.р. 

 

УПИТНИК 

за процену карактеристика лица за избор чланова тела 

за праћење примене ЛАП-а 

 

I  ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ СТАТУСУ 

 

Да ли сте укључени у неко тело етичког 
кодекса? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте у области своје професије били 
предлагани за награду или сте 
награђивани? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте незапослени; запослени (у 
приватном или јавном сектору)? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте члан неког удружења? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

 

Број бодова _________________. Оцена_____________ 

 

Оцене: 

4 бода – оцена 5 (пет) 
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3 бода – оцена 4 (четири) 

2 бода – оцена 3 (три)  

1 бод – оцена 2 (два) 

0 бодова – оцена 1 (један) 

 

 

 

II ПОДАЦИ О ДОСАДАШЊИМ ИСКУСТВИМА КАНДИДАТА СА 

АНТИКОРУПЦИЈСКИМ АКТИВНОСТИМА И АНГАЖОВАЊЕМ У ТОЈ МАТЕРИЈИ  

Да ли сте се до сада бавили активностима 
везаним за антикорупцију, добру управу, 
узбуњиваче, подршку узбуњивачима? 

 
а) да (2 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте се до сада бавили активностима 
везаним за демократизацију, људска 
права, антидискриминацију, слободу 
говора? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте као грађанин некада указали, на 
злоупотребу или нарушавање јавног 
интереса? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли је у том случају било резултата у 
виду процесуирања, санкционисања, 
смене одговорних или заштите жртве? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте били у прилици да пружите 
подршку неком ко је указао на 
злоупотребу, нарушавање, јавног интереса, 
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кршање закона, односно био жртва 
корупције? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

Да ли је у том случају било резултата у 
виду процесуирања, санкционисања, 
смене одговорних или заштити жртве? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте били у формалним односима  са 
локалном самоуправом/ имали уговорне 
односе са Невладиним организацијама или 
руководилац? 

 
Уписати одговор (да/не): ___________ 

 
Ако је одговор позитиван, да ли је уговор 
реализован на дефинисан начин у 
временском оквиру? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте били у формалним односима  са 
локалном самоуправом/ имали уговорне 
односе као власник/ сувласник приветне 
фирме? 

 
Уписати одговор (да/не): ___________ 

 
Ако је одговор позитиван, да ли је уговор 
реализован на дефинисан начин у 
временском оквиру? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

 

Број бодова _________________. Оцена_____________ 
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Оцене: 

7- 9 бодова – оцена 5 (пет) 

4-6 бодова – оцена 4 (четири) 

2-3 бода – оцена 3 (три)  

1 бод – оцена 2 (два) 

0 бодова – оцена 1 (један) 

 

III СТАВОВИ О ИНТЕГРИТЕТУ, ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И БОРБИ ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈЕ 

Да ли смарате да су Ваш грађански 
интегритет (поштоввање закона и морала), 
као и професионални интегритет 
(поштовање професиона-лних стандарда и 
етике) на високом нивоу? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сматрате да сте у могућности да се 
одупрете притисцима и изазовима које 
носи борба против корупцијама? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте спремни на тимски рад? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте спремни да се замерите људима 
које знате људима које знате , а који су 
одговорни за злоупотребе? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Да ли сте спремни да у јавности говорите о 
изостанку реализације Локалног 
антикорупцијског плана? 
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а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

Да ли сте спрени да се замерите са 
представницима локалне самоуправе  због 
изостанка борбе против корупције? 

 
а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова)  
 

 

Број бодова _________________. Оцена_____________ 

 

Оцене: 

6 бодова – оцена 5 (пет) 

5 бодова – оцена 4 (четири) 

4 бода – оцена 3 (три)  

3 бод – оцена 2 (два) 

0 - 2 бода – оцена 1 (један) 

 

Укупан број бодова из све три групе питања _________ / 3 =_______. 

 

КОНАЧНА ОЦЕНА КАНДИДАТА  ________________________ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (штампаним словима): 

 

 

У Рековцу, _____________________ године 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП-а 

ОПШТИНА РЕКОВАЦ, 2018. ГОДИНЕ 

 
 

 

 

 


