
                                                                               
  

На основу члана 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон), члана 40. ст. 1. тачка 8. Статута општине Велико Градиште (''Сл. Гласник општине 
Велико Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), 

Скупштина општине Велико Градиште на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године 
донела је, 

 
О Д Л У К У 

О НАКНАДИ ЗА РАД ПРИ ВРШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде, услови плаћања и друга питања од значаја за 
остваривање права на накнаду трошкова који настају у обављању права и дужности члана Општинског већа 
у општини Велико Градиште као и у осталним радним телима које образује Општинско веће општине 
Велико Градиште. 
              

Члан 2. 
 Члановима Општинског већа општине Велико Градиште за одржану седницу припада право на 
новчану накнаду у износу од 3.000,00 динара у нето износу. 
            Члановима Општинског већа општине Велико Градиште за одржану телефонску седницу такође 
припада право на новчану накнаду у износу од 1.500,00 динара у нето износу. 
             Ако седница Општинског већа општине буде прекинута из оправданих разлога, па се не заврши у 
дану предвиђеном за њено одржавање, право на накнаду остварује се, као и да је седница одржана. 
            Приликом наставка прекинуте седнице, чланови Већа, остварују право на накнаду од 3.000,00 
динара. 
            Накнада из предходних ставова исплаћује се члану већа ако је присуствовао седници Општинског 
већа општине Велико Градиште или ако је на телефонској седници учествовао у раду већа дајући свој глас 
или мишљење о тачкама дневног реда, већа. 
 

Члан 3. 
            Члан већа који станује ван места одржавања седнице има право и на наканаду путних трошкова у 
висини стварне цене превоза јавног превозника како за долазак на седницу Општинског већа, тако и за 
повратак до свог места пребивалишта. 
 

Члан 4. 
            Лица запослена у Општинској управи, представници Јавних предузећа, организација и установа 
основаних од стране општине Велико Градиште, немају право на новчану накнаду као и на накнаду путних 
трошкова за присуство седницама већа.  
 

Члан 5. 
          Члановима радних тела које образује Општинско веће општине Велико Градиште, кад учествују у 
раду радног тела припада накнада у висини од 2.000,00 динара по одржаној седници.  

Запослени у Општинској управи општине Велико Градишту немају право на накнаду из става 1. ако 
се седница одржава у току радног времена.  
          Члановима радних тела признаје се право на накнаду трошкова превоза сагласно члану 3. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
          Накнаде утврђене овом Одлуком исплаћују се из средстава буџета општине Велико Градиште. 
 
 

Члан 7. 
          Накнаде по овој Одлуци исплаћују се на текући рачун или готовнински исплатом на руке од стране 
обрачунске службе Општинске управе општине Велико Градиште у року од 15. дана рачунајући од дана 
када је одржана седница већа или радног тела. 
 
 
 



 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за рад при вршењу функције 
члана Општинског већа општине Велико Градиште бр. 401-189/2015-01-1 од 28.09.2015. године.  

 
Члан 9. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“ 
 
 
Број: 401-118/2018-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
                                                                                                                 
                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                       Браниславка Шуловић,с.р 
 
   
 
 


