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 ПРЕДЛОГ 

          На основу члана 118. став 1. тачка 1.  Закона о раду („Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13, и 75/14), члана 102. став 1. тачка 1. Посебног колективног Уговора за 

здравствене установе чије и је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе (“Сл. глсник РС,“бр.1/15),  и члана 24. Статута Управни 

одбор Дома здравља Блаце у Блацу на седници одржаној  _____.08.2017. године, донео 

је  
  

ПРАВИЛНИК 
о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са 

рада у Дому здравља Блаце 

  

Члан 1. 

Запосленима у Дому здравља Блаце (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 у висини цене месечне претплатне карте у  приградском, односно 
међуградском саобраћају односно у висини цене појединачне превозне карте на месечном 
нивоу у јавном саобраћају.  

Члан 2. 

Исплата трошкова превоза врши се у текућем месецу за претходни месец. 

Члан 3. 

Запослени остварује право на накнаду трошкова превоза  уколико се не налази на 
годишњем одмору, плаћеном или неплаћеном одсуству, боловању и у свим другим случајевима 

одсуства са рада. 

Члан 4. 

Запосленом  који има пребивалиште/боравиште/место рада на територији која има 
установљен систем претплатне месечне карте за јавни  приградски или међуградски превоз и 
где тај вид превоза покрива релацију место пребивалишта/боравишта – место рада, 

Послодавац обезбеђује претплатну месечну карту најјевтинијег превозника. или исплаћује  
новчану противвредност цене одговарајуће претплатне месечне карте, по избору запосленог. 

Под претплатном месечном картом у јавном, приградском или међуградском превозу, у 
смислу овог правилника, подразумева се карта издата од превозника на месечном нивоу, која 

у току једног месеца омогућава неограничен број превоза на, приградском или међуградском 
нивоу. 

Члан 5. 

Запосленом који има пребивалиште/боравиште/место рада на територији на којој Послодавац 
није у могућности да обезбеди претплатну месечну карту за јавни приградски или међуградски 
превоз, због различитих превозника у једном и другом правцу (ако не постоји исти превозник 

у току дана) и ако тај вид превоза покрива релацију место пребивалишта/боравишта – место 
рада,  запослени превоз остварује куповином појединачних превозних карата и запосленом се 
исплаћује новчана противвредност збира цена појединачних превозних карата, по принципу 
стварног трошка сразмерно оствареној присутности на послу, што се утврђује увидом у  
одговарајућим евиденцијама о присутности на раду, овереним од стране надлежног 
руководиоца и на основу појединачних превозних карата које је запослени дужан да достави 
обрачунској служби послодавца. 
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Члан 6. 

У случају да не постоји организован јавни превоз на релацији место 
пребивалишта/боравишта – место рада, запосленом се исплаћује новчана противвредност 
претплатне месечне карте превозника који услугу превоза врши у истој и приближној 
километражи на траси најближој релацији место пребивалишта/боравка – место рада 

запосленог. односно запосленом се исплаћује новчана противвредност најјевтиније претплатне 
месечне карте превозника који услугу превоза врше (уколико постоји више од једног 
превозника) у истој и приближној километражи на траси најближој релацији место 
пребивалишта/боравка – место рада запосленог.                                                    

Члан 7. 

Услов за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада је изјава запосленог која садржи 
податке за обрачун стварног трошка превоза, којим се запослени изјашњава на који начин 
жели накнаду трошкова. 

Изјава из става 1. овог члана подноси се Одсеку за опште, правне и кадровске послове. 
Уз изјаву запослени доставља копију доказа о месту пребивалишта/боравишта ( копију личне 
карте са подацима о о месту пребивалишта/боравишта). 

Изјава из става 1. овог члана дата је на обрасу број 1 који чини саставни део овог 
правилника. 

 Послодавац задржава право провере података датих у изјави. 

У случају промене места становања запосленог или промене других битних околности за 
коришћење овог права, запослени је у обавези да обавести послодавца, да приложи доказ о 

томе и поднесе захтев за измену накнаде за превоз о чему ће одлуку донети послодавац. 

Члан 8. 

У случају да на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада постоји више 

остварених међу-релација, односно врста превоза, запосленом се исплаћује укупан износ 

накнаде сходно одредбама овог правилника 

                                                                   Члан 9. 

        Одредбе овог Правилника примењују се и на запослене које Послодавац упути на 

рад у амбулантама у Г. Гргуру, Барбатовцу, Г. Драгуши, Међухани и Г.Јошаници, ако не 

живе у наведеним местима, стим што запослени потписују писмену сагласност уколико 

прихватају да им се уместо претплатне месечне карте коју обезбеђује послодавац на име 

накнаде трошкова превоза исплати новчани износ у висини претплатне месечне карте.  

        Запослени које Послодавац упути на рад у амбулантама у Г. Гргуру, Барбатовцу, Г. 

Драгуши, Међухани и Г.Јошаници у времену крећем од месец дана, уколико постоји 

организован јавни превоз, право на накнаду тришкова превоза остварују куповином 

појединачних превозних карата и  исплаћује им се новчана противвредност збира цена 

појединачних превозних карата, по принципу стварног трошка сразмерно оствареној 

присутности на послу, што се утврђује увидом у  одговарајућим евиденцијама о 

присутности на раду, овереним од стране надлежног руководиоца и на основу 

појединачних превозних карата које је запослени дужан да достави обрачунској служби 

послодавца. 

Сагласност из става 1. овог члана дата је на обрасцу број 2 који чини саставни део 

овог правилника.                                               
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                                                          Члан 10. 

Запослени чије се место пребивалишта/боравишта  налази у месту рада немају право на 
накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада. 

 

 

                                                           Члан 11. 

Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду не може да утиче на 
увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења 
уговора о раду, без сагласности послодавца. 

 

                                                           Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома 

здравља Блаце.  

 

                           Управни одбор Дома здравља  Блацe                                                                       
 

                                                                                 Председник, 

                                                               Стефановић Саша,  дипл. економиста                                               

 

                             _________________________________ 
  

 
 
Објављено на огласној табли 
____ 08. 2017. године. 

 

Радоје Мијајловић, дипл. правник 
 

____________________________ 
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Образац 1 
 
 
 

                                                            И З Ј А В А 

 

Запослени __________________________________________ (име и презиме) на радном месту 

_______________________________________________________________________________
________________________________________   (навести назив радног места и организационе 
јединице, одељења или одсека), са станом у __________________________________________ 
(место и адреса стана). 

За долазак на рад и одлазак са рада користим  превоз приградског/ међуградског (непотребно 
прецртати) јавног превоза на релацији ______________________________(навести релацију) 
певозника ______________________________________________(навести назив превозника). 

 

Сходно одредбама Правилника о условима за остваривање права на накнаду трошкова за 
долазак и одлазак са рада у Дому здравља Блаце, број ______ од   ______ 2017. године) 

захтевам да ми се накнада трошкова превоза врши путем: 

          А)  Набавком месечне карте; 

          Б)  Исплатом у готовом новцу у висини месечне карте. 

           (заокружити одговарајући начин накнаде)  

 

 

 

Датум: ________                 _ 

                                                                                                ИЗЈАВУ ДАО: 

 

                                                                           ___________________________ 

                                                                         (име и презиме) 

                                                                        __________________________ 

        (потпис) 
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Образац 2 

  

 
 С А Г Л А С Н О С Т  

 

 

Сходно одредбама  члана 9. став 1. Правилника о условима за остваривање права на накнаду 
трошкова за долазак и одлазак са рада у Дому здравља Блаце, број ______ од ______ 2017. 
Године, изјављујем  да сам сагласан да ми се накнада трошкова превоза  за одлазак на рад и 
повратак са рада на који сам упућен од стране послодавца у Амбуланту у 

_______________________________________________________уместо претплатне месечне  

карте на име накнаде трошкова превоза исплати новчани износ у висини претплатне 

месечне карте.  

  

 

Датум: ________                 _ 

  Сагласност  дао: 

                                                                           ___________________________ 

                                                                         (име и презиме) 

                                                                        __________________________ 

        (потпис) 

 

 

 

  


