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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
129/2007), члана 61. Статута општине Житиште - пречишћен текст (''Службени лист
општине Житиште'', број 34/2013), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште
(''Службени лист општине Житиште'', број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду
Општинског већа Општине Житиште, Општинско веће општине Житиште на седници
одржаној дана 28.11.2013. године,донело је
ПРАВИЛНИК
О евиденцији уласка и изласка лица у зграду општине Житиште
Члан 1.
Овим Правилником ближе се прописује начин, услови и евиденција уласка и
изласка запослених и других лица у зграду Општине Житиште (у даљем тексту зграду
општине).
Члан 2.
Лица која нису радно ангажована у органима општине Житиште, републичким
органима и центру за социјални рад општине Житиште дозвољен је улазак у зграду
општине Житиште у периоду од 08.00 до 14.00 часова.
Члан 3.
Лица за обављање послова из члана 1 овога правилника одредиће директор Јавног
предузећа за грађевинско земљиште и путеве Развој Житиште из реда запослених
радника-портира у Јавном предузећу за грађевинско земљиште и путеве Развој Житиште
а на основу Уговора о пословнотехничкој сарадњи између Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Развој Житиште и општине Житиште.
Члан 4.
Радници из члана 2 овога правилника су дужни да:
1. Контролишу главни улаз и улазе из дворишта у зграду општине Житиште ,
2. Пажљиво прате улазак/излазак запослених и осталих посетилаца зграде,
3. По потреби врше контролу ствари које се уносе и износе из зграде,
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4. Воде евиденцију са датумом и временом уласка и изласка лица,
5. Дају информацију посетиоцима зграде и по потреби исте упућују или лично одводе у
тражену просторију,
6. Не дозволе улазак лицима која немају одобрење за улазак у зграду.
Члан 5.
Радници-портири, у даљем тексту портири, за извршавање послова из члана 3 овога
правилника директно су одговорни члану Већа задуженом за безбедбост у даљем тексту
Координатор.
У случају да се утврди да је пропустом, непажњом или намером дошло до кршења
одредаба овога правилника из члана 3. Координатор ће одговорног одмах удаљити из
зграде општине.
Члан 6.
Портири су дужни да свако лице које улази у зграду општине легитимишу.
Уколико се лицу одобри улазак у зграду лицу се издаје пропусницу са назначеном
службом којој се врши посета и именом и презименом лица које прима посетиоца.
Дозволу-сагласност за улазак лица у зграду на позив радника дају:
1. За посету органима Општинске управе начелник општинске управе или
руководиоци одељења.
2. За посету Скупштини општине, Председнику општине и општинском Већу лице
код кога се тражи пријем.
3. За посету органима ван Општинске управе руководилац органа.
Члан 7.
Лица којима се одобри улазак у зграду морају за време боравка имати видно
истакнуту пропусницу са натписом ПОСЕТИЛАЦ која је саставни део овога правилника и
пропратни лист који је саставни део овога правилника.
Члан 8.
За време боравка у згради општине лица која обављају посету немогу да се крећу
по згради и дужни су да по се по завршетку посете јаве портиру и напусте зграду.
Члан 9.
О лицима која улазе и излазе из зграде портири воде евиденцију на евиденционом
листу који је саставни део овога правилника. Евиденциони лист садржи датум, име и
презиме лица, број личне карте, време уласка-изласка име и функција лица код кога је
лице у посети.
Члан 10.
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Осим Портира на дужности у портирници је забрањено присуство и задржавање
запослених иу органу управе и других лица.
Члан 11.
У случају непримереног понашања и нарушавања јавног реда и мира од стране
лица које је у посети, Портири су дужни да одмах Координатора, Председника општине и
надлежне службенике Полицијске станице Житиште.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Житиште''.
Прилог 1 Евиденциони лист
датум

Име и презиме

БРЛК

Време
уласка

Време
изласка

Посета код
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Прилог 2 Пропусница

Прилог 3 Пропратни лист

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV- 130-1 /2013
Дана: 28.11.2013.год.
Житиште

Председник Општине,
Председник Општинског већа,
Митар Вучуревић с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Правилник о евиденцији уласка и изласка лица у зграду општине
Житиште............................................................................................................................1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним
гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила.
Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби

