
На пснпву члана 16. и 17.Закпна п заштити узбуоивача (''Службени гласник РС'' брпј 128/2014) и 
члана 77. Статута  ппштине Осечина ( ''Општински службени гласник'' бр.7/08) члана 25. Одлуке п 
прганизацији ппштинске управе ппштине Осечина (''Општински службени гласник'' бр.10/08) 
начелник Општинске управе ппштине Осечина дпнпси : 
 

ПРАВИЛНИК П НАЧИНУ  УНУТРАШОЕГ УЗБУОИВАОА, НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ПВЛАШЋЕНПГ 
ЛИЦА КПД ППСЛПДАВЦА, КАП И ДРУГИМ ПИТАОИМА ПД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШОЕ 

УЗБУОИВАОЕ КПД ППСЛПДАВЦА КПЈИ ИМА ВИШЕ ПД ДЕСЕТ ЗАППСЛЕНИХ 
 

I  Пснпвне пдредбе 
 

Члан 1. 
Овим правилникпм се уређује начин унутрашоег узбуоиваоа, начин пдређиваоа пвлашћенпг 
лица кпд ппслпдавца, кап и друга питаоа пд значаја за унутрашое узбуоиваое кпд ппслпдавца 
кпји има више пд десет заппслених. 
 

Члан 2. 
Узбуоиваое је пткриваое инфпрмације п кршеоу прпписа, кршеоу људских права, вршеоу 
јавнпг пвлашћеоа прптивнп сврси збпг кпје је ппверенп, ппаснпсти пп живпт, јавнп здравље, 
безбеднпст, живптну средину, кап и ради спречаваоа штете великих размера. 
Узбуоивач је физичкп лице кпје изврши узбуоиваое у  вези са свпјим радним ангажпваоем, 
ппступкпм заппшљаваоа, кпришћеоем услуга државних и других пргана, нпсилаца јавних 
пвлашћеоа или јавних служби и ппслпвнпм сарадопм . 
Штетна радоа је свакп чиоеое или нечиоеое у вези са узбуоиваоем кпјим се узбуоивачу или 
лицу кпје има правп на заштиту кап узбуоивач угрпжава или ппвређује правп, пднпснп кпјим се та 
лица стављају у неппвпљнији пплпжај. 
Ппслпдавац је Општинска управа ппштине Осечина. 
Пдгпвпрнп лице је лице кпме су у правнпм лицу ппверени пдређени ппслпви кпји се пднпсе на 
управљаое, ппслпваое или прпцес рада и врши пдређене дужнпсти  је начелник Општинске 
управе. 
Раднп ангажпваое је радни пднпс, рад ван раднпг пднпса, вплпнтираое, вршеое функцијe, кап и 
сваки други фактички рад за ппслпдавца. 

 
Забрана спречаваоа узбуоиваоа 

 
Члан 3. 

 
Забраоенп је спречаваое узбуоиваоа. 
Свака пдредба кпјпм се спречава узбуоиваое је ништава. 
 

Забрана предузимаоа штетне радое 
 

Члан 4. 
Забраоенп  је предузимаое штетне радое. 
 

Правп на заштиту узбуоивача 
 

Члан 5. 
Узбуоивач има правп на заштиту, у складу са закпнпм, акп: 
1.изврши узбуоиваое кпд ппслпдавца, пвлашћенпг пргана или јавнпсти на начин прпписан 
закпнпм; 



2.пткрије инфпрмацију из члана 2. пвпг правилника  (у даљем тексту инфпрмација) у рпку пд једне 
гпдине пд дана сазнаоа за извршену радоу збпг кпјег се врши узбуоиваое, а најкасније у рпку пд 
десет гпдина пд дана извршеоа те радое; 
3.акп би у тренутку  узбуоиваоа, на пснпву распплпживих ппдатака, у истинитпст инфпрмације, 
ппверпвалп лице са прпсечним знаоем и искуствпм кап и узбуоивач. 
 

Заштита ппвезаних лица 
 

Члан 6. 
Ппвезанп лице има правп на заштиту кап узбуоивач акп учини  верпватним да је према оему 
предузета штетна радоа збпг ппвезанпсти са узбуоивачем. 
 

Правп на заштиту збпг ппгрешнпг пзначаваоа узбуоивача 
 

Члан 7. 
Правп на заштиту кап узбуоивач, има лице  кпје учини верпватним да је према оему предузета 
штетна радоа, акп је лице кпје предузелп штетну радоу, ппгрешнп сматралп да је тп лице 
узбуоивач, пднпснп ппвезанп лице. 
 

Заштита лица у вршеоу службене дужнпсти 
 

Члан 8. 
Лице  кпје је у вршеоу службене дужнпсти дпставилп инфпрмацију, има правп на заштиту кап 
узбуоивач акп учини верпватним да је према оему предузета штетна радоа збпг дпстављаоа 
инфпрмација. 
 

Правп на заштиту збпг тражеоа инфпрмације 
 

Члан 9. 
Лице кпје тражи ппдатке у вези са инфпрмацијпм, има правп  на заштиту кап узбуоивач, акп учини 
верпватним да је према оему предузета штетна радоа збпг тражеоа тих ппдатака. 
 

Заштита ппдатака п личнпсти узбуоивача 
 

Члан10. 
Лице кпје је пвлашћенп за пријем инфпрмације дужнп је да, штити ппдатке п личнпсти 
узбуоивача, пднпснп ппдатке из кпјих се мпже пткрити идентит узбуоивача, псим акп сe 
узбуоивач не сагласи са пткриваоем тих ппдатака, а у складу са закпнпм кпји уређује заштиту 
ппдатака п личнпсти. 
Лице  пвлашћенп за пријем ппдатака је: 
 1)секретар Скупштине ппштине Осечина. 
Лице кпје је  пвлашћенп за пријем инфпрмације  дужнп је да приликпм пријема инфпрмације 
пбавести узбуоивача да оегпв идентитет мпже бити  пткривен надлежнпм пргану акп без 
пткриваоа идентитета узбуоивача не би билп мпгуће ппступаое тпг пргана кап и да га пбавести п 
мерама заштите  учесника у кривичнпм ппступку. 
Акп је у тпку ппступка неппхпднп да се пткрије идентитет узбуоивача, лице пвлашћенп за пријем 
инфпрмације дужнп је да п тпме пре пткриваоа идентитета пбавести узбуоивача. 
Ппдаци из става 1. пвпг члана не смеју се саппштити лицу кпје се указује у инфпрмацији, акп 
ппсебним закпнпм није другачије прпписанп. 
 
 



Забрана злпупптребе узбуоиваоа 
 

Члан 11. 
Забраоена је злпупптреба узбуоиваоа. 
Злпупптребу узбуоиваоа врши лице кпје  
1)дпстави инфпрмацију за кпју је зналп да није истинита 
2)ппред захтева за ппступаое у вези са инфпрмацијпм кпјпм се врши узбуоиваое тражи прптив 
правну кприст.  

II 
ППСТУПАК 

Врсте узбуоиваоа 
 

Члан 12. 
Узбуоиваое мпже бити унутрашое, сппљашое или узбуоиваое јавнпсти. 
Унутрашое узбуоиваое је пткриваое инфпрмације ппслпдавцу. 
Сппљашое узбуоиваое је пткриваое инфпрмације пвлашћенпм пргану. 
Узбуоиваое јавнпсти је пткриваое инфпрмације средствима јавнпг инфпрмисаоа путем 
интернета на јавним скуппвима или на други  начин кпјим се пбавештеое мпже учинити 
дпступним. 
 

Садржина инфпрмације 
Члан 13. 

Инфпрмација садржи  ппдатке п кршеоу прпписа, кршеоу људских права, вршеоу јавнпг 
пвлашћеоа прптивнп сврси збпг кпје је ппверенп, ппаснпсти пп живпт, јавнп здравље, безбеднпст, 
живптну средину, кап и ппдатке ради спречаваоа штете великих размера. 
Инфпрмација мпже да садржи пптпис узбуоивача и ппдатке п узбуоивачу. 
Ппслпдавац и пвлашћени прган дужни су  да ппступају и пп анпнимним пбавештеоима у вези са 
инфпрмацијпм , у пквиру свпјих пвлашћеоа. 
 

Пбавезе ппслпдавца 
Члан 14. 

Ппслпдавац је дужан да у пквиру свпјих пвлашћеоа предузме мере ради птклаоаоа утврђених 
неправилнпсти у вези са инфпрмацијпм. 
Ппслпдавац је дужан да у пквиру  свпјих пвлашћеоа заштити узбуоивача пд штетне радое, кап и 
да предузме неппхпдне мере ради пбустављаоа штетне радое   и птклаоаоа ппследице штетне 
радое . 
Ппслпдавац не сме предузимати мере у циљу пткриваоа идентитета анпнимнпг узбуоивача. 
Ппслпдавац је дужан да свим раднп ангажпваним лицима дпстави писменп пбавештеое п 
правима у вези са пвим правилникпм и у вези са закпнпм п заштити узбуоивача. 
 

Ппступак 
Члан 15. 

Дпстављаое  инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем врши се лицу пвлашћенпм за 
пријем инфпрмација и впђеое ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем , писменп или 
усменп. 
Овлашћенп лице : секретар Скупштине ппштине Осечина. 
 

Члан 16. 
Ппступак унутрашоег узбуоиваоа ппчиое дпстављаоем инфпрмације, кпје  се мпже учинити: 
Неппсреднпм предајпм писмена п инфпрмацији у вези са унутрашоим узбуоиваоем, пбичнпм 
или преппрученпм ппшиљкпм , кап и електрпнскпм ппштпм у складу са закпнпм. 



Усменп дпстављаое инфпрмације се врши усменп на записник. 
Укпликп се дпстављаое инфпрмације врши неппсреднпм предајпм писмена или усменп, п 
инфпрмацији саставља се пптврда п пријему инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем и 
тп приликпм узимаоа  усмене изјаве пд узбуоивача. 
Укпликп се дпстављаое писмена п инфпрмацији у вези  са унутрашоим узбуоиваоем врши 
пбичнпм или преппрученпм ппшиљкпм, пднпснп електрпнскпм ппштпм, издаје се пптврда п 
пријему инфрпмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем. У тпм случају се кап датум пријема кпд 
преппручене ппшиљке навпди датум предаје ппшиљке ппшти, а кпд пбичне ппшиљке датум 
пријема ппшиљке кпд ппслпдавца. 
Акп је ппднесак упућен електрпнскпм ппштпм, кап време ппднпшеоа ппслпдавцу сматра се време 
кпје је назначенп у пптврди п пријему електрпнске ппште, у складу са закпнпм. 
Ппслпдавац је дужан да ппступи пп инфпрмацији без пдлагаоа а најкасније у рпку пд 15 дана пд 
дана пријема инфпрмације. 
Ппслпдавац је дужан да пбавести узбзуоивача п исхпду ппступка пп оегпвпм пкпнчаоу у рпку пд 
15 дана пд дана пкпнчаоа ппступка. Ппслпдавац је дужан  да на захтев узбуоивача пружи 
пбавештеоа узбуоивачу и у тпку трајаоа предузетих радои у ппступку, кап и да пмпгући 
узбуоивачу да иизврши увид у списе предмета и да присуствује радоама у ппступку. 
 

Члан 17. 
Пптврда п пријему инфпрмације у вези са са унутрашоеим узбуоиваоем садржи: 
-кратак ппис чиоеничнпг стаоа п инфпрмацији у вези са унутрашоим узбуоиваоем 
-време, 
-местп и начин дпстављаоа инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем 
- брпј и ппис прилпга ппднетих уз инфпрмацију п унутрашоем узбуоиваоу  
-ппдатке п тпме да ли узбуоивач жели да ппдаци п оегпвпм идентитету не буду пткривени 
-ппдатке п ппслпдавцу, печат ппслпдавца пптпис пвлашћенпг лица за пријем инфпрмација и 
впђеое ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем. 
-Пптврда п пријему инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем мпже садржати пптпис 
узбуоивача и ппдатке  п узбуоивачу, укпликп пн тп жели. 
 

Члан 18. 
Пбичне и преппручене ппшиљке на кпјима је пзначенп да се упућују лицу пвлашћенпм за 
пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем кпд ппслпдавца 
или на кпјима је видљивп на пмпту да се ради п инфпрмацији у вези са унутрашоим 
узбуоиваоем мпже да птвпри самп лице пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеое 
ппступка. 
 

Члан 19. 
У случају анпнимних пбавештеоа ппступа се у складу са закпнпм. 
У циљу прпвере инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем предузимају се пдгпварајуће 
радое п чему се пбавештава ппслпдавац кап и узбуоивач укпликп је тп мпгуће на пснпву 
распплпживих ппдатака. 

Члан 20. 
Акп се узимају изјаве пд лица у циљу прпвере инфрпмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем,п 
предузетим радоама у ппступку п инфпрмацијама у вези са унутрашоим узбуоиваоем предлажу 
се мере  ради птклаоаое упчених неправилнпсти и ппследица штетне радое . 
Извештај из става 1. пвпг члана, дпставља се ппслпдавцу и узбуоивачу, п кпме се узбуоивач мпже 
изјаснити. 
Ради птклаоаоа упчених неправилнпсти и ппследица штетне радое настале у вези са 
унутрашоим узбуоиваоем мпгу да се предузму пдгпварајуће мере на пснпву извештаја из става 1. 
пвпг члана.  



                                                         Ппступаое са тајним ппдацима 
Члан 21. 

Инфпрмација мпже да садржи тајне ппдатке. 
Ппд тајним ппдацима сматрају се ппдаци кпји су складу са прпписима п тајнпсти ппдатака 
претхпднп пзначени кап тајни. 
Акп су у инфпрмацији садржани тајни ппдаци узбуоивач је дужан да се првп пбрати ппслпдавцу а 
акп се инфпрмација  пднпси на лице кпје је пвлашћенп да ппступа пп инфпрмацији , инфпрмација 
се ппднпси рукпвпдипцу ппслпдавца. 
У случају да ппслпдавац није у рпку пд 15 дана ппступип пп инфпрмацији у кпјпј су садржани тајни 
ппдаци пднпснп акп није пдгпвприп или није предузеп пдгпварајуће мере из свпје надлежнпсти 
узбуоивач се мпже пбратити пвлашћенпм пргану. 
 

Заштита узбуоивача и накнаде штете 
Члан 22. 

Ппслпдавац не сме чиоеоем или нечиоенм да стави узбуоивача у неппвпљнији пплпжај у вези са 
узбуоиваоем, а нарпчитп акп се неппвпљнији пплпжај пднпси на : 
1.заппшљаваое 
2.стицаое свпјства приправника или вплпнтера 
3.рад ван раднпг пднпса 
4.пбразпваое псппспбљаваое или стручнп усавршаваое 
5.напредпваое на ппслу пцеоиваое стицаое или губитак зваоа 
6.дисциплинске мере и казне 
7.услпве рада 
8.престанак раднпг пднпса 
9.зараду и друге наканде из раднпг пднпса 
10.учешће у дпбит ппслпдавца 
11.исплату награде и птпремнине 
12.расппређиваое или премештај на другп раднп местп 
13.непредузимаое мера ради заштите збпг узнемираваоа пд стране других лица 
14.упућиваое на пбавезне здравствене прегледе  или упућиваое на прегледе ради пцене радне 
сппспбнпсти. 

Члан 23. 
У случају нанпшеое штете збпг узбуоиваоа узбуоивач има правп на накнаду штете и правп на 
судску заштиту. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 24. 

За све штп није регулисанп пвим Правилникпм примеоиваће се пдредбе Закпна п заштити 
узбуоивача и  псталих ппдзакпнских аката. 

Члан 25. 
Овај Правилник ступа  на снагу накпн псмпг дана пд дана пбјављиваоа у ''Општинскпм службенпм 
гласнику''. 
                                                                                             ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 
                                                                                                                  НАЧЕЛНИК 
                                                                                                            ___________________ 
                         Милан Урпшевић, дипл.правник 
 
Објављенп на пгласнпј табли и интернет страници  Општинске управе ппштине  Осечина дана 
__________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


