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120. 

 
На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - aутентично 
тумачење) и члана 2. Правилника о условима и начину накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запослених у Месној заједници Фекетић број: 1/2021 од 25.02.2021. године, 
Савет Месне заједнице Фекетић на електронској седници одржаној дана 25.02.2021. године, 
донео је 
 

ОДЛУКУ 
О НАКНАДИ ТРOШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ФЕКЕТИЋ 
 
 

Члан 1. 
 

На захтев запослених у месној заједници Фекетић одобрава се исплата накнаде  
трошкова за долазак и одлазак са рада запослених чије је место пребивалишта – место 
становања удаљено од места рада односно до аутобуске станице преко 500 метара за који не 
постоји јавни превоз у висини од 1.540,00  динара.  
 

Члан 2. 
 

Запослени је дужан да потпише изјаву о коришћењу превоза за долазак и одлазак са 
рада и начину накнаде трошкова.  
 

Потписане изјаве запослених из става 1. овог члана чине саставни део ове  Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Мали 
Иђош.  
  

 
                                                                      Председник Савета Месне Заједнице Фекетић  
                                                          Бојтош Бела, с.р. 
Број: 39/a-2021. 
Дана: 25.02.2021. године  
Фекетић 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
121. 
 

На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - aутентично 
тумачење), члана 74.став 8.тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 32. Општег колективног 
уговора („Сл.гласник РС“, бр.50/2008,104/2008) и члана 54. Статута Месне заједнице 
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Фекетић („Службени лист општине Мали Иђош“, број 13/13), Савет Месне заједнице 
Фекетић на електронској седници одржаној дана 25.02.2021. године, донео је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА 

РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ФЕКЕТИЋ 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се уређује право запослених у Месној заједници Фекетић (у 
даљем тексту: запослени) на накнаду материјалних трошкова на име превоза на рад и са 
рада, као и услови, висина и начин исплате ове накнаде. 

 
Члан 2. 

 
Запосленима у Месној заједници Фекетић (у даљем тексту: Послодавац), у циљу 

накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, исплаћују се трошкови превоза за долазак на 
рад и одлазак са рада. 

Право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада имају сви запослени у 
висини цене месечне карте у јавном саобраћају за градски, приградски и међуградски 
саобраћај.  

Ако не постоји јавни превоз до места рада запосленог, Послодавац ће надокнадити 
трошкове превоза у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну 
најближу релацију.  

Ако за одређену релацију за долазак и одлазак са рада не постоји јавни превоз, 
запослени чије је место пребивалишта – место становања удаљено од места рада односно до 
аутобуске станице преко 500 метара имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак 
са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну најближу 
релацију.  

 
Члан 3. 

 
Средства за исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима у 

Месној заједници Фекетић обезбеђују се у буџету Општине Мали Иђош. 
 

Члан 4. 
 

Запослени остварује право на накнаду трошкова превоза:  
1) уколико не постоји редован превоз организован од стране Послодавца, који омогућује 
благовремен долазак на рад и одлазак са рада;  
2) уколико се не налази на годишњем одмору, плаћеном или неплаћеном одсуству, боловању 
и у другим случајевима одсуства са рада. 
 

Члан 5. 
 

Запосленом који има пребивалиште/боравиште/место рада на територији која има 
установљен систем претплатне месечне карте за јавни градски, приградски или међуградски 
превоз и где тај вид превоза покрива релацију место пребивалишта/боравишта – место рада 
по изјави, исплаћује се:  
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1) Новчани износ тј. новчана противвредност цене одговарајуће претплатне месечне карте 
или  
2) Прибавља одговарајућа месечна карта за градски, приградски или међуградски превоз.  

Под претплатном месечном картом у јавном градском, приградском или 
међуградском превозу, у смислу овог Правилника, подразумева се карта издата од 
превозника на месечном нивоу, која у току једног месеца омогућава превоз на одговарајућој 
релацији.  

Ако за одређену релацију за долазак и одлазак са рада не постоји јавни превоз, 
запослени чије је место пребивалишта – место становања удаљено од места рада односно до 
аутобуске станице преко 500 метара остварују право на накнаду трошкова за долазак и 
одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну 
најближу релацију према потврди јавног превозника. 

 
Члан 6. 

 
Запослени којем се накнада за превоз исплаћује у новчаном износу тј. новчана 

противвредност цене одговарајуће претплатне месечне карте је дужан да документује 
трошкове превоза и то: 
 - У случају коришћења сопственог возила: као веродостојна исправа се сматра фискални 
рачуни за гориво, уз пропратну изјаву запосленог да се поменути рачун (и) за гориво које је 
тај запослени купио односи(е) на име трошкова сопственог превоза за долазак и одлазак са 
рада, 
- У случају коришћења јавног превоза: као веродостојна исправа се сматра месечна 
преплатна карта, 
- У случају коришћења такси превоза: као веродостојна исправа се сматра такси рачуни, уз 
пропратну изјаву запосленог да се поменути рачуни односе на такси превоз који је тај 
запослени користио на име трошкова сопственог превоза за долазак и одлазак са рада. 

Достављањем документованих доказа запослени доказује да је исплаћена накнада 
стварно и искоришћена за превоз.  

 Месна заједница Фекетић документоване доказе доставља Општинској управи 
Општине Мали Иђош-Одељењу за буџет и финансије и то: 
- за коришћење сопственог превоза до 25-ог у текућем месецу,  
- за коришћење јавног превоза и такси превоза до последњег дана у месецу за текући месец.  

У случају недостављања валидног документа запосленом се обуставља исплата 
накнаде.  

 
Члан 7. 

 
Трошкови превоза за претходни месец биће исплаћени и то сразмерно ефективном 

радном времену у току месеца што се утврђује на основу евиденције долазака и одлазака са 
посла.  

Запослени је дужан да потпише изјаву, на који начин жели да му буду надокнађени 
трошкови доласка и одласка са рада. 

Писана изјава из става 2. овог члана дата је на обрасцу број 1, који чине саставни део 
овог Правилника.  

 
Члан 8. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине 

Мали Иђош.  
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                                                       Председник Савета Месне Заједнице Фекетић  
                                      Бојтош Бела, с.р. 
Број:39/а-2021  
Дана: 25.02.2021. године  
Фекетић 
 

____________________ . ____________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   начелник Општинске управе 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:      Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    községi közigazgatás vezetője 
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:   načelnik Opštinske uprave 
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 


