
 
 
 На основу чл. 45., а у вези чл. 4. и 

35. Пословника Привременог органа 

града Зајечара, Привремени орган града 

Зајечара, на седници одржаној 

22.02.2017. године, донео је  

 
О  Д  Л У К У 

О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ И 

КОЕФИЦИЈЕНТУ ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ПЛАТЕ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

 
 

Члан 1. 

 
           У Привременом органу града 

Зајечара, на сталном раду су: 

           Велимир Огњеновић – председник 

Привременог органа 

 
           и чланови: 

           Стефан Занков 

           Срђан Недељковић 

           Владислав Милојевић 

           Саша Ивановић   

 

Члан 2. 

 

           За председника и чланове 

Привременог органа града Зајечара који 

су на сталном раду, у складу са Законом о 

платама у државним органима и јавним 

службама и Уредбом о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у 

државним органима, за обрачун и исплату 

плате утврђује се коефицијент од 21,50, 

који се по основу сложености и одго-

ворности послова увећава за коефијент 

од 13,50, што укупно износи 35. 

 

Укупан коефицијент из претходног 

става, увећава се за 30%. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 

 
V бр. 011-5/2017 
У Зајечару, 22.02.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
П р е д с е д н и к 

Велимир Огњеновић, с.р. 
   
 

На основу члана 35. Пословника 
Привременог органа града Зајечара („Сл 
лист града Зајечара“, бр. 5/17) , а у складу 
са Уредбом о накнади трошкова и отпрем-
нини државних службеника и намеш-
теника („Сл. гласник РС“, бр. 98/07-пре-
чишћен текст 84/2014 и 84/2015), Привре-
мени орган града Зајечара, на седници 
одржаној 22.02.2017. године, донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 

О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА И ЛИЦА КОЈА ИМЕНУЈЕ 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Службеним путовањем председ-
ника, чланова Привременог органа града 
Зајечара и лица која именује Привремени 
орган града Зајечара сматра се путовање 
на које се председник, чланови Привре-
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меног органа града Зајечара и лица која 
именује Привремени орган града Зајечара  
упућују да, по налогу овлашћеног лица, 
изврше одређени службени посао ван 
места свог  рада у земљи и иностранству. 
  

Члан 2. 

 

 Овлашћено лице, у смислу члана 

1. ове Одлуке, је:  

 

 - Председник Привременог 

органа града Зајечара, који издаје налог 

за службено путовање члановима 

Привременог органа града Зајечара и 

лицу које именује Привремени орган; 

 

 - Члан Привременог органа по 

овлашћењу Привременог органа, који 

издаје налог за службено путовање 

председнику Привременог органа града 

Зајечара. 

 

Члан 3. 

 

 Налог за службено путовање 

садржи име и презиме председника, 

односно члана Привременог органа и 

лица које именује Привремени орган; 

место и циљ путовања; датум поласка и 

повратка; износ дневница; износ 

аконтације која се може исплатити, врсту 

превозног средства које се користи за 

службено путовање, као и друге потребне 

податке.  

           У случају да службено путовање не 

започне у року од три дана од датума 

наведеног у налогу за службено путова-

ње, износ исплаћене аконтације враћа се 

наредног дана од истека тог рока.  

 

 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

 

Члан 4. 

 

 Службено путовање у земљи може 

трајати најдуже 15 дана непрекидно, по 

једном путном налогу.  

 Ако то потребе службе захтевају 
или ако се започети посао не може пре-

кинути, службено путовање уз сагласност 

овлашћеног лица, може трајати и дуже од 
15 дана, али не дуже од 30 дана 

непрекидно. 

 
Члан 5. 

 

 Накнада трошкова за службено 
путовање у земљи обухвата:  

 

1) дневницу за службено путовање;  

2) накнаду трошкова ноћења 
(смештаја);  

3) накнаду за превоз од места рада до 

места у које се упућује ради 
извршавања службеног посла; 

4) накнаду осталих трошкова у вези са 

вршењем службеног посла (накнаду 
за резервацију места у превозном 

средству, накнаду за превоз пртља-

га, накнаду трошкова превоза у 
градском јавном саобраћају, накна-

ду трошкова службених телефон-

ских разговора и сл.).  
 

Члан 6. 

 

 Председник, односно члан Привре-

меног органа и лица која именује 

Привремени орган имају право на пуни 
износ дневнице из члана 5. овог 

Правилника за време од 12 до 24 часа 

проведених на службеном путу, односно 
на половину утврђених износа за време 

од 8 до 12 часова проведених на 

службеном путу.  

 
Члан 7. 

 

 Дневница за службено путовање у 
земљи износи 150 динара.  

 
Члан 8. 

 

 Накнада трошкова смештаја испла-

ћује се у висини стварних трошкова по 
приложеном рачуну, за преноћиште и 

доручак, изузев за преноћиште и доручак  

у хотелу прве категорије (пет звездица) 



22. ФЕБРУАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 6  СТРАНА 3 

 
 Под смештајем, у смислу става 1. 

овог члана, не подразумева се смештај 

ради дневног одмора.  

 

Члан 9. 

 

 Накнада за превоз на службеном 

путовању признаје се у висини стварних 

трошкова превоза у јавном саобраћају од 

места рада  до места где треба да се 

обави службени посао.  

 

Члан 10. 

 

 Накнада осталих трошкова у вези 

са вршењем службеног посла исплаћује 

се у висини стварних трошкова, према 

приложеним рачунима. 

 

Члан 11. 

 

 У случају када је циљ путовања 

учествовање на симпозијуму, стручном 

семинару или сл., председник, односно 

члан Привременог органа и лица која 

именује Привремени орган имају право 

на:  

 

- дневницу за службено путовање,  

- накнаду трошкова ноћења 

(смештаја),  

- накнаду за превоз,  

- накнаду за трошкове котизације.  

 

 Износ накнаде наплаћује се према 

приложеним рачунима и у складу са 

чланом 5. овог Правилника.      

 Уколико организатор скупа сноси 

део трошкова одржавања скупа, 

председник, односно члан Привременог 

органа и лица која именује Привремени 

орган имају право на накнаду дела 

трошкова које организатор није 

надокнадио, у висини износа према 

приложеним рачунима.  

 

 

 

Члан 12. 

 

 Обрачун путних трошкова се врши 

на основу налога за службено путовање 

са писаним извештајем који је оверио 

надлежни налогодавац и приложених 

доказа о трошковима смештаја, исхране, 

превоза и других трошкова који су 

настали на службеном путу, а у вези су са 

вршењем службеног посла.  

 

 Председник, односно члан 

Привременог органа и лица која именује 

Привремени орган су дужни да 

овлашћеном лицу Одељења за финансије 

Градске управе града Зајечара доставе 

налог и доказе из става 1. овог члана без 

одлагања, а најкасније у року од три дана 

по завршеном службеном путовању.  

 

 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У 

ИНОСТРАНСТВО 

 

Члан 13.  

 

 Под службеним путовањем у 

иностранство, у смислу овог Правилника, 

подразумева се службено путовање из 

Републике Србије у страну државу и 

обратно, из једне у другу страну државу и 

из једног у друго место на територији 

стране државе.  

 

Члан 14. 

 

 Одлуку о потреби службеног 

путовања у иностранство председника, 

односно члана Привременог органа и 

лица која именује Привремени орган, са 

образложењем, доноси Привремени орган 

града Зајечара. 

 Одлука нарочито садржи: име и 

презиме лица које треба путује, послове 

које обавља, циљ путовања, назив 

државе и место у које путује, дан поласка 

и повратка, односно трајање службеног 

путовања, врсту превоза који ће се 
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користити, напомену о томе да ли су 

обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, 

и начин обрачуна трошкова путовања.  

 Налог за службено путовање 

издаје се по доношењу одлуке из става 1. 

овог члана.  

 

Члан 15. 

 

 На основу налога за службено 

путовање у иностранство може се испла-

тити аконтација у висини процењених 

трошкова.  

 

Члан 16. 

 

 Накнада трошкова за службено 

путовање у иностранство обухвата: 

трошкове смештаја, исхране, превоза и 

остале трошкове у вези са вршењем 

службеног посла председника, односно 

члана Привременог органа и лица која 

именује Привремени орган као и 

трошкове прибављања путних исправа, 

вакцинација и лекарских прегледа.  

 

Члан 17. 

 

 Председник, односно члан 
Привременог органа и лица која именује 
Привремени орган  имају право на пуни 
износ дневнице за време од 12,00 до 
24,00 часа проведених на службеном 
путу, односно на половину утврђених 
износа за време од 8,00 до 12,00 часова 
проведених на службеном путу.  
 

Члан 18. 

 

 Накнада трошкова исхране и 
градског превоза у месту боравка у 
иностранству (дневница) признају се у 
износу од 15 евра на свака 24 часа 
проведена у иностранству.  
 

Члан 19. 

 

 Накнада трошкова ноћења (смеш-

таја) признаје се у висини стварних 

трошкова по приложеном рачуну за 

преноћиште и доручак, изузев за прено-

ћиште и доручак  у хотелу прве категорије 

(пет звездица) 

 Под смештајем, у смислу става 1. 

овог члана, не подразумева се смештај 

ради дневног одмора.  

 

Члан 20.  
 

 Трошкови који настану на служ-

беном путовању, а у вези су са вршењем 

службеног посла (накнада за резервацију 

места у превозном средству, аеродромска 

такса, накнада за превоз пртљага, 

накнада превоза у градском јавном 

саобраћају и таксијем, накнада трошкова 

у вези коришћења телефона, телеграфа и 

телефакса, као и други трошкови у вези 

са службеном поштом, такси и сл., а који 

су неопходни за обављање одређених 

послова) обрачунавају се на основу 

одговарајућег рачуна.  

 

Члан 21. 
 

 Трошкови за прибављање путних 

исправа, вакцинацију и лекарске прегледе 

у вези са службеним путовањем, ако 

надлежни орган здравственог осигурања 

не призна те трошкове, обрачунавају се у 

стварним износима, на основу приложе-

них рачуна. 

 

Члан 22. 
 

 Обрачун путних трошкова се врши 

на основу налога за службено путовање 

са писаним извештајем, који је оверио 

надлежни налогодавац, приложених дока-

за о трошковима смештаја, исхране, пре-

воза и других трошкова који су настали на 

службеном путу, а у вези су са вршењем 

службеног посла и писаног доказа о курсу 

националне валуте.  

 Председник, односно члан Привре-

меног органа и лице које именује Привре-

мени орган је дужно да овлашћеном лицу 

Одељења за финансије Градске управе 

града Зајечара достави налог и доказе из 
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става 1. овог члана без одлагања, а 

најкасније у року од седам дана по 

завршеном службеном путовању. 

   

Члан 23. 
 

 За све што није регулисано овим 
Правилником примењује се Уредба о 

накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен 

текст 84/2014 и 84/2015). 

 
Члан 24. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу  

даном објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“. 

 

 V број: 110-6/2017 
 У Зајечару, 22.02.2017.године. 

 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА      

                          
                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
   

 

 На основу члана 35. Пословника 

привременог органа града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара",  бр. 5/17), 

Привремени орган града Зајечара на 

седници, одржаној  22.02.2017. године, 
донело је 

 
ПРАВИЛНИК  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1. 
 

    Овим Правилником утврђују се 

услови и начин коришћења мобилних 
телефона за службене потребе председ-

ника, чланова и секретара Привременог 

органа града Зајечара.  

Члан 2. 

 

 Право на доделу и коришћење 

мобилног телефона за службене потребе 

имају председник, чланови и секретар 

Привременог органа града Зајечара.  

 

Члан 3. 

 

 Трошкови коришћења мобилног 

телефона, који се плаћају на терет буџета 

града Зајечара утврђују се у месечном 

износу без ПДВ-а и без пореза на 

употребу мобилног телефона у висини : 

 

1. за  председника Привременог 

органа града Зајечара у износу од 

10.000,00 динара по телефону; 

2. за чланове Привременог органа 

града Зајечара у износу од 8.000,00 

динара по телефону; 

3. за секретара Привременог органа 

града Зајечара у износу од 3.000,00 

динара по телефону. 

 

Члан 4. 

 

 Висина трошкова коришћења 

мобилних телефона прати се месечно. 

 Сваки корисник мобилног 

телефона у случају прекорачења износа 

наведеног наведеног у члану у члану 3. 

овог Правилника сам сноси трошкове 

изнад одобреног износа. 

 У циљу обезбеђења плаћања 

сваки корисник мобилног телефона 

потписује изјаву о обустављању дела 

плате на име измирења трошкова рачуна 

за мобилни телефон, изнад одобреног 

износа. 

 Образац изјаве саставни је део 

овог Правилника. 

 

Члан 5. 

 

 О спровођењу овог Правилника 

стараће се Градска управа града 

Зајечара. 
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Члан 6. 

 

 Овај Правилник  о условима и 

начину коришћења мобилних телефона 

председника и чланова Привременог 

органа града Зајечара ступа на снагу 

даном објављивања у „Службеном листу 

града Зајечара“. 

 

 

 

 

 

 

 

V бр. 110-7/17  

У Зајечару, 22.02.2017..године. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 
. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Одлука о радноправном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату 
плате председника и чланова Привременог органа Града Зајечара ................................ 1 
 
Правилник о службеним путовањима председника, чланова  
Привременог органа Града Зајечара и лица која именује  
Привремени орган Града Зајечара ...................................................................................... 1 
 
Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона председника 
и чланова Привременог органа  Града Зајечара ................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, 

Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info 
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