
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА НИША 
Број: 05-__________/2015 
Датум: ___.___.2015. године 
 
 

На основу члана 118. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 192. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 71. став 1. 

тачка 1. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 
територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015) и члана 36. Статута Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-4140-2/2013 од 04.06.2013. 
године, директор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша дана ___.___.2015. године 
доноси следећу 

 
 
 

ОДЛУКУ 
о начину и висини накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 

 
 

Члан1. 
Овом одлуком уређују се начин, услови и критеријуми на основу којих запослени 

у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (у даљем тексту: Дирекција) остварују право 
на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада. 

 
Члан 2. 

Свим запосленима који су у радном односу у Дирекцији одобрава се накнада 
трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном 
саобраћају, према важећем ценовнику јавног предузећа које продаје месечне карте. 

 
Члан 3. 

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада врши се исплатом 
новчаног износа висине цене превозне карте у јавном саобраћају, према важећем 
ценовнику предузећа које продаје месечне карте или куповином превозне карте у 
јавном саобраћају. 

 
Члан 4. 

Запослени у Дирекцији има право накнаде трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада само на територији града Ниша. 

 
Члан 5. 

Да би остварио своје право, запослени је дужан да да писану изјаву о месту 
становања, градској зони и начину коришћења овог права, која је саставни део ове 
одлуке и приложи фотокопију личне карте. 

 
Члан 6. 

Превозна карта у јавном саобраћају обезбеђује се запосленом за текући месец, 
унапред, до 5-ог у месецу.  

Запослени коме се накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 
врши куповином превозне карте у јавном саобраћају, превозна карта се обезбеђује за 
11 месеци у току године. 

За месец када користи први део годишњег одмора за текућу годину, запослени 
нема право на куповину превозне карте у јавном саобраћају. 

 



Члан 7. 
Новчана противвредност превозне карте у јавном саобраћају исллаћује се 

запосленом за текући месец, на основу евиденције радног времена за претходни 
месец. 

Право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослени 
има само у дане када је долазио на рад. 

 
Члан 8. 

Запосленом се не надокнађују трошкови превоза:  

 уколико има обезбеђено службено возило дато на лично коришћење; 

 уколико постоји редован превоз организован од стране Дирекције, који омогућује 
благовремен долазак на рад и одлазак с рада. 

 
Члан 9. 

У случају промене места становања запосленог након закључења уговора о 
раду или промене других битних околности за коришћење овог права, запослени је 
дужан да о томе обавести писаним путем директора Дирекције. 

Запослени има право на измењен износ накнаде трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада након добијања писане сагласности директора Дирекције. 

 
Члан 10. 

Запосленом који у Дирекцији обавља послове евиденције обвезника за 
стамбени и пословни простор, односно послове снимања и контроле обвезника на 
терену, обезбеђује се превозна карта у јавном саобраћају за II зону. 

 
Члан 11. 

Одлуку доставити свим организационим јединицама у Дирекцији и 
репрезентативном синдикату.  

 
Члан 12. 

Одлука ступа на снагу даном потписивања од стране директора Дирекције.  
 
 

 ДИРЕКТОР 
 
 ____________________ 

 Бранислав Јоцић, дипл. маш. инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

Запослени_________________________, на радном месту _______________________ у 
Служби ________________________, са станом у улици _____________________, 
општина ______________, место ____________.  
 
1. Изјављујем да се адреса мог становања налази у:  
 

 I зони; 

 II зони; 

 III зони; 

 IV зони; 
 
 (заокружити одговарајућу зону)  

 
2. Изјављујем да желим да ми се накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада врши: 
 

 Набавком превозне карте у јавном саобраћају; 

 Исплатом у готовом новцу. 
 

(заокружити одговарајући начин накнаде) 

 
Саставни део ове изјаве је лична карта запосленог. 
 
У Нишу, дана ___.___.2015. године  
 
 

 ЗАПОСЛЕНИ 
 
 ______________________ 
 
 


